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 ........................................................................................ STE MEQ SERVICES12133

 ..........................................................................................  STE MECAFRIQUE12133

 ..................................................................... STE MAGHREB EQUIPEMENT12133

 ............................................................................................... TRANS TLOUAT12133

 ...............................................................................SOCIETE OLYMPIA PARK12133

12134شركة أكا دير للدراسة و املراقبة ......................................................................... 

 ..................................................................................... 12134شركة  فيرم اونكل مو�سى
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 ........................................................................................................ LIOO 12134شركة

 ............................................................................. STE LAIT D’OISEAU :12134شركة

12135شركة جروب بل دان س.او.................................................................................. 

12135شركة ب.ل.ا.ف للبناء.......................................................................................... 

 ....................................................................................... SUPERETTE AL FAIZ12135

12135سوسكري............................................................................................................. 

 .............................................................................................. SNACK NARJISS12135

12135تــارودانـــت كـــاز....................................................................................................... 

 .............................................................................. STE NAJM ARGAN12135شـــــــركــــة

 .......................................................................SOCIETE ISXM CONSULTING12136

 ..........................................STE INTERNATIONAL ORGANIC PRODUCTS12136
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 .....................................................................  L.S RACHID CHIKO NEGOCE 12136

 ................................................................................................... SNOWFRUIT 12136

 ................................................................... STE ATLANTIC SEA PRODUCT  12136

 ......................................... SOCIETE CHANTIER NAVAL SIDI IFNI  C.N.S.I12136

12137شركة ديفال بيولوجي         .................................................................................. 

 .......................................... STE GENERAL BUSINESS IMMOBILIER 12137شركة

 ..........................................................................................................  MB CARS12137

 .............................................................................. STE MM LOGISTIC  12137شركة

 ....................................................................................................... AFRICAFOR12137

 ................................................................................................ SUPRIMATRAV12137

 ............................................................................................... SUD COMPANY12138

 .......................................... SOCIETE VISITE TECHNIQUE DU MAGHREB12138

 .................................................................................  YASMINE SOUSS 12138شركة

12138شركة ليزامي بيشور                  ............................................................................. 

 ............................................................................... STE O.L.D.B MATERIAUX12138

12138شركة سوداك ماغوك......................................................................................... 

 ...................................................................................... SOCIETE STAHLBAD12138

 .......................................... SOCIETE VISITE TECHNIQUE DU MAGHREB12138

.................................................................................................................. 12139اجيم   

 ..............................................................STE H.B.C.E IMMOBILIER DU SUD12139

 .............................................................................SOCIETE LARIM SERVICES12139

 ..................................................................................... AL KHAER D’AGADIR12139

 ........................................................................... STE RIAD PALACE TOURS  12139

 .............................................................................SOCIETE LARIM SERVICES12139

 ............................................. DFROST ALMUGAR SURF HOUSE    12139شـــــــركــــة

12139اكـــافروي .............................................................................................................. 

 .......................GREEN ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS12140

 ............................................................................SOCIETE ZRAIDY - TRANS 12140

 ............................................................ SOCIETE TRAVAUX TECH NEGOCE12140

 ............................................................. STATION RAZANE SERVICES 12140شركة

 ..................................................................................CATERING FOOD 12140شركة

12140شركةمازا وبلحاج................................................................................................. 

12141ويب جات كونساي............................................................................................... 

 .................................................................STE SUD ATLAS DE TRANSPORT12141

 ........................................................................STE ABID’S RELAIS RESVICES12141

 ................................................................................... STE TITRITE TRAITEUR12141

 ............................................................................................HAY NAJMA 12141شركة

 .................................................................................................H.B TUBE 12141شركة

 ...............................................................................BOUKMOUR AGRI 12142شركة

 ...............................................................................................KSIRIMOB 12142شركة

 ...................................................................................................NEXT STUDIO12142

 ...............................................................................................GEOTECHNITAS12142
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 .................................................................................. LA MAISON DORE SPA12143

 ..................................SECURITE UNCENDIE DE SAUVTAGE MARITIME 12143

12143أصفار بنسيدي سارلو.......................................................................................... 
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 .............................................................................. STE KBS AGRICOLE 12143شركة
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 ............................................................................................................ OREENO12144

 ........................................................................................................ACTIVCOM12144

................................................................................................................  CDAR12144

 ........................................................................................................B.T 2 I 12144شركة

 ...............................................................................................................SAZICO12144

 ..............................................................................................MEHASO IMMO12145

 .................................................................................... STE BAHR ALGHAZAL12145

 ............................................................................................. STE  AIN RAHMA12145

 ................................................................................... STE DREAM DELIVREY12145

 .......................................................................................... STE WEDIGITCOM12145

 ............................................................................................ STE ALLO KORSA12145

 ............................................................................................STE KIVAR METAL12146

 ..................................................................................DREAMERS COMPANY12146

12146شركة 2 باك سيرفس ماغوك.............................................................................. 

 .................................................................STE HYBRID ENVIRONNEMENT12146

 ......................................................................................... STE GOLD CACTUS12146

 ......................................................................................STE NOOM MARKET12147

 ...........................................................................................STE TIHLI SAHARA12147
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 ................................................................................ STE IWINA TRANSPORT12147

 ...........................................................................................STE ATRKA TRANS12147

 ....................................................................................STE CHARAF INTERIM12147

 .............................................................................STE STATION EDDARDAK12147

 .....................................................................................................STE BAIE 43112148

 ................................................................................. STE PRIMOX TRAVAUX12148

 ............................................................................................... STE TAWJGALTE12148

 ......................................................................................STE CAFE DES EPICES12148

 .......................................... STE CAPITONE GESTION INTERNATIONALE12148

 .............................................................................STE PETROLE CHALUTIER12149

 ......................................................................................STE DETROIT STONE12149

 ...............................................................................STE OULA DIAG CENTER12149

 .................................................................................STE GLOBAL AGRITECH12149

 .................................................................................................... STE PLATIUM12149

 ............................................................................ STE MATERIELS BUSINESS12149

 .......................................................................................STE SELALMI TRANS12150

 ....................................................................................STE  MAMTAH TRANS12150

 .......................................................................................... STE KHALILA ELEK12150

 ....................................................................................... GLOBAL SOLUTION12150

 .................................................................................. NEYKA DISTRIBUTION12150

 .............................................................................................................KPR NET12151

 .......................................................................... RAIMY SOCIETE AGRICOLE12151

 ..............................................................................................AN GLOBAL CAR12151

 ................................................................ LUXURY SERVICES LIMOUSINES12151

 .............................................................................................COLMI TRAVAUX12151

 ......................................................................................................SB MOTORS12151

 .........................................................................................................WW AUTO12151

 ...............................................................................................................EISAGO12152

 ......................................................................................  SAHARA TRANSACT12152

 .....................................................SERVICES ET TRAVAUX D’INGENIERIES12152

 .................................................................................................... 12152صنوبر بوزكورة

12152شركة نيوبروجكت دفلوب نت............................................................................. 

 ............................................................................................. 12153شركة إ 2 ش ترانس

12153شركة إنيفر رسورس............................................................................................ 

 ......................................................................................ABDELHAK HABHAB12153

 ...............................................................................................BULLY’S COFFEE12154

 ............................................................................................ RKIA GREEN CITY12154

 ......................................................................................BEST EVENT SERVICE12154

 .................................................................................CHROMA COLOR 12154شركة

12154شركة دلسا هولدينغ.............................................................................................. 

12154هيكس أطلس....................................................................................................... 

 ................................................................................LA SOCIETE SKY DENIM12155

 .......................................................LA SOCIETE GOLD WASH SARL12155

 .............................................................................................................. 12155صوفاليم

 ......................................................................................................PROMIMAD12155

 .......................................................................................................... FAH TECH12155

 ............................................................................................MAY ASSISTANCE12156

 ............................................................................................................. AXE QSE12156

 .................................................................................. JOB DEVELOPPEMENT12156

 ...................................................................CHAFIK STUDIO CASABLANCA12156

 .........................................................................................................ALVARIUM12157

 ...........................................CLUB CHABAB AL HOCEIMA DE FOOTBALL12157

 ................................................................................................... STE DEEPLOG12157

 ................................................................................ STE ULTIMATE NEGOCE12158

 .......................................................................................STE SOCOCONSULT12158

 .................................................................................. STE SOCOTEC MAROC12158

 ........................................................... STE LINK AERO TRADING AGENCY12159

 ..................................................................STE HIGHLINE JO CONNEXION12159

 ............................................................................... STE M.T PROTECT M.T.P12159

 .......................................................................................... STE ADAM -  DIOR12159

 ............................................................................................ STE ALVES IMMO12159

 .................................................................................................... STE AFRIKAD12160

 .........................................................................STE AL AMAL INNOVATION12160

 ......................................................................................................STE USIMAR12160

 ........................................................STE NENTOR GRAPHICS MOROCCO12160

 ................................................................................. STE WEBHELP MEKNES12160

 .....................................................................STE ONDULINE SUCCURSALE12161

 .....................................................STE HUNT OIL COMPANY MOROCCO12161
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 .....................................................STE EULER HERMES ACMAR SERVICES12161

 ............................................................................................... STE T.A.K.A DEV12161

 ...........................................................................................STE BAIT AL ATFAL12161

12161الشركة املدنية العقارية ياس ينة - الدار البيضاء.............................................. 

 .............................................................................................. STE Z.M.KOPAN12162

 ........................................................... STE GREEN SERVICES ET TERROIRS12162

 .......................................................................................................... STE LIVEN12162

 ..................................................................................... STE LA CHAINE D’OR12162

 ................................................................................................ STE BAALILUM 12162

 ................................................................................................................PUBLIX12163

 ........................................................................................ PHILIPPE TRAITEUR12163

 ........................................................................................................... AU2PLUS12163

 ............................................................................................... EMO HOLDING12163

 ..............................................................................................................I.E.N.C.R12164

 ..................................................................................................BORJ ELKHAIR12164

 ...........................................................................................MEDICAL DISTRIB12164

 ................................................................................FINALYSE CONSULTING12164

 ...............................................................EL HAMOUCHI IMPORT EXPORT12165

 .............................................................................................. MIA TRANSFERT12165

 ......................................................... STE BOUZAIDI HAKIM TRANSPORT12165

 ......................................................................................DIDOU-ELECTRICITE12165

 ................................................................................................OUIXANE FRUT12165

 ............................................................. CABINET COMPTABLE BOUBNAD12166

 .............................................................................................R-K METROPOLE12166

 ........................................................................................................GRISSAFEN12166

 .......................................................................STE MAGA SERVICE MARBRE12166

 ............................................................................................FENNANE TAJHIZ12166

 ....................................................................................NAVI COFFEE & POOL12166

 ..................................................................................................... A D MAIORA12167

 .........................................................................................................STE SARAG12167

 ...................................................... STE BDE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE12167

 .............................................................................................. FORT BOU-JERIF12167

 ........................................................... STE HUILLERIE EXTRA  DU MAROC12167

 ..............................................................................................KNINE SERVICES12167

 ................................................................. ALL SCA EVENT MANAGEMENT12168

 ................................................................................................MEC CONTROL12168

 .....................................................................................CHOUQUETTE OASIS12168

 .................................................................................................PHYTOLAMIAE12169

 ..........................................................................................STE SABOU TRANS12169

 ............... SOCIETE ECOLE SPECIALISEE D’ETUDES PARA-MEDICALES12169

 ....................................................................................................KALIR TRANS12169

 ......................................................................................................... ZIZ-GOUT12169

 ......................................................................................... TRANS EURO MED12170

 ...........................................................................................THORGOT TRANS12170

 .................................................................................. DRAGOS TRANS PORT12170

 ................................................................................................. STE DRISS KIM12170

 .....................................................................IMMOBILIERE HAMAM AQAR12170

 ..........................................................................................PRESTIGE MONDE12171

 .........................................................CENTRE DE BEAUTE DODO BEAUTY12171

 ..........................................................................................VERDANCE TRANS12171

 ............................................................................................. GLOB CONTRAT 12171

 ................................................................................................... ANSARI INOX12172

 ..................................................................................................BAKER BETON12172

 ...................................................................BADR HAMZA PNEUMATIQUE12172

 ........................................................................................ AL-RANTISI GROUP12172

 ........................................................... RAHMA ET CONSORTS MELLOUKI12172

 ....................................................................ORBIS AUTOMOTIVE TANGER12173

 ..................... SOCIETE AWRACH LAHCEN OULHOUSSAYN TRAVAUX12173

 ............................................................................................... YAKSOUR 12173شركة

 ......................................................................................... JAWADRISS V 12173شركة

 .................................................................. COMMUNICATION LEARNING12174

 ................................................................................. YAACOUBI & BERRADA12174

 ............................................................................................... SOCIETE SOBAY12174

 ..............................................................................................STE SNACK BRIK12174

 ...................................................................STE GENIE SERVICE SOLUTION12174

 ............................................................STE ROSES FEDALA ECOLE PRIVEE 12174

 ..................................................................... STE PHARMACIE BERRABANE12174

 .......................................................................................... STE EDDAROUICH12175
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 ....................................................................................... STE ATELIER UKLAN12175

 ...............................................................................................................DH.LLD12175

 .......................................................................... SIMON HOLDING MAROC12175

 ............................................................................. SIMON INTERNATIONAL12175

 ...............................................................................FALIANO TECHNOLOGY12175

 ............................................................................................................. LATINAS12175

 .............................................................................................. 12175شركة ميجا صونتي

 .........................................................................................................STAY HERE12176

 .......................................................................... STE AUTO SALA AL JADIDA12176

 ............................................................CONSTRUCTION GLOBE QUALITE12176

 ..............................................................WAAZIZ MATERIELS ET TRAVAUX12176

 ............................................................. OCP MAINTENANCE SOLUTIONS12176

 ............................................................................................ABI CONSULTING12177

 ..........................................STE HOTEL DU GOLF DE MOGADOR - HGM12177

 .......................................RESIDENCES DU GOLF DE MOGADOR - RGM12177

 ........................................................................H T & L FITTING MOROCCO12177

 .............................................................................................ONATA GESTION12178

 ...............................................................................................STE HORMSTRY12178

 ......................................................................... STE ZFIZEF TRAVAUX FIRST12178

 ................................................................. STE DFALI DE TRAVAUX DIVERS12178

 ...........................................................AL OMRANE CASABLANCA SETTAT12178

 .............................................................................. AL OMRANE LAKHIAYTA12179

 ...............................................................................................AL MANAR FISH12179

 ............................................................................................... ASSOUNIT FISH12179

 ............................................................. STE  ESTIAL SAHARA LOGISTIQUE12179

 ....................................................................................................ALGHARBGRI12179

 .......................................................................LAUSANNE - BYBLOS SUITES12180

 ..................................................................................................STUDIOARCHI12180

 ..................................................................................................... MOBIHOME12180

 ............................................................................................MASEN SERVICES12180

 .......................................................... BOUTMACHOUT CONSTRUCTION12180

 .................................................................. STE TECH SOLARE SOLUTIONS12180

 ............................................................................................ STE ATTAI EVENT12181

 ...................................................................................... STE TEMPS VEGETAL12181

 .............................................................................................. STE TRANS CAIA12181

 ...............................................................................STE RABAT PATRIMOINE12181

 .............................  STE AGRUMES REGIONALES ET TRAVAUX  DIVERS12181

 .................................................................. STE GROUPE CHELLAL AALAM12181

 ............................................................................................. EVENTUS TRADE12182

 ................................................................................. BTP LASARGA DAKHLA12182

 ............................................................................. BUSINESS POISSON MER12182

 .................................................................................................KARIM FRERES12182

 ......................................................................................................COST CAMP12183

 ................................................................................................AMA HOLDING12183

 ......................................................................STE 3D MOROCCO SERVICES12183

 ..................................................................STE PARAPHARMACIE ZOUHIR12183

 .................................................................................. STE WAY TO DRAGON12184

 ................................................................................................ STE SUDPORTS12184

 .............................................................................................. STE S.L NEGOCE12184

 ........................................ ETABLISSEMENT BAIBBAT - IMPORT EXPORT12185

 ...............................................................................................AGUACONCEPT12185

 ........................................................................................................... SOECTRA12185

 .................................................................................................SOUMAB  T.F.S12185

 ............................................................................ SERVICES ANNEXE HAYAT12185

 ..............................................................................................................FEDBATI12186

 ...................................................................... STE PNEUMATIQUE OUARDI12186

 ..........................................................................................AMTAR AL ATLAS   12186

 ................................................................................................MNK SECURITE12186

 ................................................... GALLERY MUTISERVICE TECHNOLOGY12187

 ................................................................................................. COGIF GROUP12187

 ..................STE LAMEAZAZEDAK INTERNATIONAL D›AGRICULTURE12187

 ....................................................................................................... BRAZIL BAT12187

 .........................................................................................................MAYANAD12188

 ................................................. GALLERY MUTISERVICES TECHNOLOGY12188

 ..............PATISSERIE BOULAGERIE TRAITEUR NOUVEL ART SARL AU12188

 ......................................... SOCIETE YALAH NSAFROU LOCATION SARL12188

 .....................................................................EL MUNDO DE NEUMATICOS12189

 ........................................................................................................GH3M CAR12189
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 ........................................................................ SOCIETE O3TMAN SARL AU12189

 SOCIETE JOUBA DE NEGOCE TRAVAUX DIVERS ET IMPORT 

 .......................................................................................EXPORT SARL12190

 ............................................................FADOUNI TRANS TODAY SARL AU12190

 ........................................................ETABLISSEMENT PRIVE DOS PASSOS12190

 .................................................................................. STE AL-MAJD QUALITY12191

 ...............................................BEN ABDERRAHMANE NEGOCE SARL AU12191

 ................................... SOCIETE TRANSPORT BIN ALWIDANE SARL AU 12191

12191ماري ميس............................................................................................................ 

 .................................................................................................FES PLANCHER12191

12192شركة زوسف كار ش.م.م..................................................................................... 

 .................................................................................. VIOLETTE PROMO sarl12192

12192اورو دوفهانسكيلر مار........................................................................................... 

 ...............................................................................................GUED TRAVAUX12192

 ...............................................BEN ABDERRAHMANE NEGOCE SARL AU12193

 ...............................................BEN ABDERRAHMANE NEGOCE SARL AU12193

 ................................................................................................................ BAMIA12193

 .......................................................................................PROFILAGE DU SUD12193

 ...................................................................................... DEAL AGENCEMENT12193

 ....................................................................................................... BRZAIL BAT12194

 ..................................................................................... CLAIRE LUNE MOUN12194

 ................................................................................................. STE ES ES SARL12194

..................................................................................................................  EGGS12194

 ............................................................................. BM ERROU CHERKAOUA12195

 ...............................................................................................CARRA CERAME12195

 .............................................................................................. HANYB IMPORT12195

 .................................................................................. M.BOUDRIKA EXPORT12196

 ............................................................................................... ALLOZINECARS12196

 ..............................................................................................................BIG SIZE12196

 .........................................................BUENA VISTA TANGER CLUB (BVTC(12197

 ............................................................................................ SOLUTIONS FISH12197

 ........................................................................................ EUROLAINE TRANS12198

 .................................................................................................... 12198براذرز اكيب ون

 SOCIETE XIEZHONG MOROCCO AUTOMOTIVE AIR

 .......................................................CONDITIONING CO LTD.SARL12198

 ...............................................................GREENFIELDS DEVELOPPEMENT12199

 ........................................................................................... 12199شركة ملطهري اخوان

 .....................................................................................................DOHA AGLO12199

 ............................................................................................................ BB SHOP12199

 ....................................................................................ATLANTIC FUEL & OIL12199

 .............................................................................HAMZA DECOUPE LASER12200

 ....................................................................................ATLANTIC FUEL & OIL12200

 ......................................................................................... MAROC DOCTEUR12200

12201انسيرناتيونال بريفات سكول اوف تيكنولوجي....................................................... 

 .............................................................. ETIX EVERYWHERE MAROC SARL12201

 ...............................................BEN ABDERRAHMANE NEGOCE SARL AU12201

 ....................................................................................... ROMOUZ GESTION12201

 ................................................................................................. FATI CONCEPT12202

 ..................................................................................... KAMSONAB BEAUTY12202

 .................................................................................................... ALLUXERENT12202

 ...................................................... COUCIL AND BUSINESS OFFICE SARL12203

 ..............................................................................................BELKABIR FOOD12203

 ..................................................................T B   INTERNATIONAL SARL AU 12203

 ..............................................................................SCANDINAVIA BUSINESS12203

 ............................................................................................ BIMAD TRAVAUX12204

 ................................................................................................RONI SERVICES12204

 .........................................................................................................TRAVAMIR12205

 ........................................................................................... ZINA STRUCTURE12205

 ...................................................................................................INTERCOMER12205

 .................................................................................................................CAJICA12205

 .................................................................................LOOKUP CONSULTING12205

 ...................................................................................DYNAMIQUE SAHARA12206

 ................................................................................DESERT TIMBER AFRICA12206

 ....................................................................................................NAVIGO VISA12206

 ...................................................................................................... AZIZ IMMO12207

 ......................................................................................... ABADAY TRAVAUX12207

 ........................................................................................................ STAFF WAY12207
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 .......................................................................SAHARA SKY LUXURY CAMP12208

 ...........................................................................................YACOUB NEGOCE12208

 ...................................................................................RANIA BEUTY CENTER12208

 .............................................................................SOCIETE TAMOUNTE BTP12208

 ...........................................................................................................KESH LIFE12209

 ........................................................... ESPACE BEAUTE ISABELLE CARTIER12209

12209شركة ج س م 55 فاس........................................................................................ 

 .............................................................................................RHOUALEM CAR12210

 ..............................................................................TRAVAUX DRISS HAMZA12210

 .......................................................... SOCIETE D›IMPORTATION DU SUD12211

 ...............................................BEN ABDERRAHMANE NEGOCE SARL AU12211

12211اورتوبيدي سسيب................................................................................................. 

 ....................... GLOBAL ESPACE PIECE AUTO DISTRIBUTION - GEPAD12211

 ................................................................................................. STE GBS CARRI12212

 .......................................................................................... RWAFA HOLIDAYS12212

 .......................................................................................... TEXMAYNI  S.A.R.L12212

 ....................................................................................................MANAR DRIP12213

 .................................................................................................ALPHARSANTE12213

12213ام اش كار رونسال.................................................................................................. 

 ........................................................................................................CREABUZZ12214

 .......................................................................................................... RIADMED12214

 .............................................................................. LA BUVETTE DU MAROC12214

 ......................................................... SOCIETE NADISAD.TRANS SARL-AU12215

 ......................................................................................................STE ALASELE12215

 .....................................................................................UNIVERS DE LA PEAU12215

 .............................................................................. STE HE CONSTRUCTION12216

12216جاد جاز................................................................................................................ 

 ........................................................................... GS FRANCOIS VIETE PRIVE12216

12216نوفا اريك.............................................................................................................. 

 .........................................................................................STE LIWAJ MARKET12217

 .................................................................................................TODO FRUTAS12217

 ....................................................................................................MAG POWER12218

 .............................................................................................. TRANS MALKAB12218

.................................................................................................................  M2AC12218

 ............................................................................................STE ASDADI SARL12219

 .......................................................................SOCIETE GOLD AUTO PARTS12219

 ...........................................NASSER AGRICULTURAL DEVELOPPEMENT12219

 ......................................................................PREMIUM PRESTIGE LUXURY12220

 ......................................................................... SOCIETE YOU BE US TRANS12220

 .............................................................................. LA MAISON ARTISTIQUE12220

 ......................................................................... BIO PHYTO NATUREL SARL12220

12221كيم كال................................................................................................................ 

 .............................................................. HEBERGEMENT FILLES EL HARIRI12221

 ............................................................................................................... IT ELITE12222

 .............................................................................. LA BUVETTE DU MAROC12222

 .........................................................................................HATTAB BATIMENT12222

 ................................................................................................HEAVEN  POOL12222

 .................................... ARCHI VOGUE BY HIND CHAKIB EL KHECHINE12223

 ...............................................................................................WAFFLE HOUSE12223

 .............................................................................. LA BUVETTE DU MAROC12224

 .............................................................................................TRANS NERASKA12224

 .............................................................................. LA BUVETTE DU MAROC12224

 ...........................................................................TOP SUPPLIES ET NEGOCE12224

 ................................................................................................. ADEO CAPITAL12225

 .................................................................ELCTRO MECANICA LOUKMAN12225

 ...........................................................................................................KANASAL12225

 ....................................................................................................TIRES AZ.JAM12226

 ...............................................................................AUTO ECOLE GHAZZALI12226

 ............................................................................KANTÉCOUNDA NÉGOCE12226

 ..............................................................................................TRANS BELARUS12227

 ...........................................................................................AC BUREAUTIQUE12227

 ......................................................................................................ECOMPROG12228

 .................................................................................................CLEAN YAZINE12228

 ....................................................................COMPTOIR ELEC-METAL SARL12229

12229شركة العـاديات للـبناء.......................................................................................... 
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 .......................................................................................ORIENTAL PARKING12229

 ..................................................................................STE: ALLO DROGUERIE12230
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 .....................................................................................................ICHEMHANE12230

 ...................................................................................LA SANDWICHERIE AS12230

 ....................................................................................... V7 AMÉNAGEMENT12231

 ...........................................................................................SALIM SOLUTION12231

 ........................................................................HARTI BRAHIM IRRIGATION12231

 ...................................................................................RAPIDE PRESTIGE CAR12231

 ...................................................................HADDOUCH IMPORT EXPORT12232

 .............................................................................MARRAKECH FINE FOOD12232

 ..........................................................................................................GOUTRAC12232

 ................................................................... AFRIQUE S.M BOUYA SARL AU12232

..................................................................................................................  HEG12233

 ............................................................................................. KAHILI SERVICES12233

 ....................................................................................LE JARDIN DES BIEHN12233

 ................................................................................................... 12234ستريت فوروورد

 ................................................................................STE SUP L›ABEILLE SARL12234

12235شركة بن دريس اخوان........................................................................................ 

 ........................................................................................AL MOUNIR PRIVEE12235

 .....................................................................STE SOUL OF NATURE »S.O.N12235

 ............................................................................ SOCIETE AMALOU IMMO12235

 ...................................................................................................KENDYNORD12236

 ......................................................................LE BOUDOIR DE NOUACEUR12236

 ..................................................................................... MNK MULTI SERVICE12236

 ............................................................................ PARAPHARMACIE ETBAIN12237

 .............................................................................................STE GREEN VILLA12237

 ............................................................................................... STANDARD FER12237

12237زواي ترنس........................................................................................................... 

 ...................................................................... STANDING CONSTRUCTION12238

 ...........................................................................................................DARCOM12238

 ...........................................................................................................DARCOM12238
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تسح ل اإلدارة أية مسؤولية في ا يسعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

EL KHALDI WORKS شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي النهضة سكسور 

1 رقم 570 ت ارة

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 

ت ت املصادقة   2020 أغسطس   11

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 EL KHALDI  : التس ية السجارية 

WORKS SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

أو  املخسلفة  األشغال   : الهدف 

البناء.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

السجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة  بنشاط الشركة.

النهضة  حي   : االجس اعي  املقر 
سكسور 1 رقم 570 ت ارة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

علي  الخالدي  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سبس 0ر   10 االبسدائية بس ارة بساريخ 

2020، تحت رقم س.ت 130681.

1 P

BETWEEN CITIES TRANS

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 57 حي السالم 

2 أهل لغالم سيدي ال0رنو�سي

الدار البيضاء

س.ت رقم 471525

ب قس�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 2020 أغسطس   27 بساريخ  البيضاء 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالخصائص  وحيد  شريك  ذات 

السالية :

 BETWEEN  : السجارية  التس ية 

CITIES TRANS

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

في  السجارة   : االجس اعي  الهدف 

املواد الغذائية، االسسيراد والسصدير، 

اإلنعاش  األرا�سي،  وكراء  شراء  بيع، 

العقاري واألشغال املخسلفة.

حي   57 رقم   : االجس اعي  املقر 

السالم 2 أهل لغالم سيدي ال0رنو�سي 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

اجس اعية  حصة   1000 ل  مقس ة 

مكستبة  للحصة،  درهم   100 بقي ة 

إلى   1 ومرق ة من  ومحررة بالكامل، 

1000 موزعة ك ا يلي :

اح يطو  الكريم  عبد  السيد 

1000 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

التسيير : تم تعيين السيدة غوندار 

آسية مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  للدار   السجارية 

9 سبس 0ر 2020، تحت رقم 745356.

2 P

SOCIETE IMEX OUEST
SARL

شركة إي يكس الشرق

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 100.000 درهم

ومقرها : حا�سي بركان دوار اي وساتا

الناضور

تكوين الشركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

 ،2014 ديس 0ر   19 في  بالناضور 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

لل ساهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد تس ثل م يزاتها في ا يلي :

التس ية : شركة إي يكس الشرق.

الشركة،  يك ن غرض   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

في املغرب أو في غيره  سواء  األغيار، 

من الدول في ا يلي :

االسسيراد والسصدير.

تجارة الحبوب والبقوليات.

نقل بضائع األغيار.

وع وما ج يع الع ليات السجارية 

التي  العقارية  أو  والصناعية واملالية 

مباشرة  بكيفية  ترتبط  أن  ي كن 

وكذا  األغراض  بهذه  مباشرة  غير  أو 

ذات  أو  امل اثلة  األغراض  بج يع 

الصلة أو التي من شأنها تشجيع ن و 

أع ال الشركة.

حا�سي بركان دوار   : مقر الشركة 

اي وساتا، الناضور.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوينها النهائي.

 100.000  : الشركة  رأس ال 

حصة ذات   1000 إلى  درهم مقسم 

درهم كقي ة للحصة الواحدة   100

كليا  القي ة  ومدفوعة  مكستبة 

تناسبا مع تقدما  وم نوحة للشركاء 

وهم كالسالي :

 1000 نورالدين  مقراني  السيد 

حصة من 1 إلى 1000.

األرباح : 5% لالحسياط القانوني.

يدبر الشركة مساهم   : السدبيرية 

وحيد، ملدة غير محدودة.

من  نورالدين،  مقراني  السيد 

لبطاقة  الحامل  مغربية،  جنسية 

 ،S308602 رقم  الوطنية  السعريف 

والقاطن تجزئة الويدادية الحسنية 

بصفسه  الناضور،  زايو،   143 رقم 

مدير للشركة ملدة غير محدودة.

نورالدين  مقراني  السيد  ويس سع 

باسم  للع ل  الصالحيات  بأوسع 

بج يع  القيام  أجل  من  الشركة 

بغرض  املسعلقة  والع ليات  األع ال 

الشركة.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالناضور في 26 سبس 0ر 2014، تحت 

رقم 2477.
من أجل النشر والسلخيص

3 P

HAMDIBAT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

رأس الها : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : 10، أبو الوقت 

خلف إقامة جاسم بوركون
الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 237867
من  اسسثنائي  اجس اع  عقد  تم 
في   HAMDIBAT طرف شركاء شركة 
وتقرر ترخيص   2020 ف0راير   5 يوم 

ل :
رأس ال  من  حصة   10000 هبة 
الشركة من السيد صديق الح داوي 

لفائدة السيد بوشعيب الح داوي.
اسسقالة السيد صديق الح داوي 

من منصبه ك سير للشركة.
تعيين السيد بوشعيب الح داوي 

ك سير جديد للشركة.
8 و9 من النظام   ،7 تعديل املادة 

األسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 
ف0راير   17 بساريخ  وذلك   731061

.2020
4 P

 STE BULLE
AMENAGEMENT

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 
وضع  تم   2020 أغسطس   4 بساريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف :

األشغال املسعددة أو أشغال البناء 

)مقاول).

أو  الصناعية  املعدات  كراء 

األدوات اآللية.

بيع مواد البناء بالسقسيط.

30، شقة رقم  ع ارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حسان.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب ا قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

أديب  السيد  طرف  من  محدودة 

بوزبع.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

السجل  رقم   ،2020 سبس 0ر   9

السجاري : 145693.

D : 106558

5 P

STE MAQTRA
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2020 يوليو   2 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف :

األشغال املسعددة أو أشغال البناء 

)مقاول).

اإلعالنات واالتصال.

شقة   ،30 رقم  ع ارة   :  املقر 

شارع موالي أح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب ا قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

يوسف  السيد  طرف  من  محدودة 

حفيظ.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

السجل  رقم   ،2020 سبس 0ر   9

السجاري : 145689.

D : 106556

6 P

STE MAROFRITA
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2020 يوليو   15 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

الهدف :

إنساج وتوزيع البطاطس املقلية.

مطعم بسعر ثابت.

30، شقة رقم  ع ارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حسان.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب ا قدره 100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيد بلفقيه ابراهيم.

السيد رسام ايوب.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

السجل  رقم   ،2020 سبس 0ر   9

السجاري : 145687.

D : 106555

7 P

 STE SMYTHE DESIGN

MANAGEMENT
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   2020 أغسطس   3 بساريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

الهدف :

األشغال املسعددة أو أشغال البناء 

)مقاول).

وكالة عقارية.

30، شقة رقم  ع ارة رقم   : املقر 

الوكيلي،  أح د  موالي  شارع   ،8

حسان.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب ا قدره 10.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيدة رشيدة العرفاوي.

السيد س يث كيرك.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

السجل  رقم   ،2020 سبس 0ر   9

السجاري : 145691.

D : 106557

8 P

HCA PHARMA
SARL à associé unique

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

واملسجل  بالرباط   2020 20 ف0راير 

بالرباط،   2020 ف0راير   21 بساريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

وذات  الوحيد  للشريك  املحدودة 

امل يزات السالية :

 HCA PHARMA SARL : التس ية

à associé unique

مسسورد   : االجس اعي  الهدف 

: مواد السج يل  )تاجر) بائع بالج لة 

والصيدلة واألجهزة الطبية.

بن  شارع   ،79  : االجس اعي  املقر 

سينا شقة رقم 14 أكدال الرباط.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 10.000 درهم مقسم إلى 100 

حصة من فئة 100 درهم موزعة على 

الشكل السالي :
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 100 الرحيم  السيد شفقي عبد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

شفقي  السيد  تعيين   : التسيير 

وذلك  للشركة  مسيرا  الرحيم،  عبد 

ملدة غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   16 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.2020
للبيان والنشر

9 P

 IVOIRE CONSEIL ET

SERVICES
SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 30

شقة رقم 8، زنقة موالي اح د 

الوكيلي، حسان، الرباط

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2020 14 يوليو 

اي  كوساي  »افوار  اسم  تح ل 

على  تسوفر  ش.ذ.م.م.ش.و  سرفيس« 

امل يزات السالية :

املقر االجس اعي : ع ارة 30، شقة 
زنقة موالي اح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

االستشارات   : االجس اعي  الهدف 

في  واالستشارات  )السن ية  اإلدارية 

استراتيجية الع ل).

مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع ك ا يلي :

السيد ك ال عبد الحفيظ 1000 

حصة.

تم تعيين السيد ك ال   : التسيير 

عبد الحفيظ ك سير للشركة ملدة غير 

محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 145745.

10 P

NEW LIGHT & DECO

SARL

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 30

شقة رقم 8، زنقة موالي اح د 

لوكيلي، حسان، الرباط

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2020 16 يوليو 

اديكو«  اليت  »نيو  اسم  تح ل 

ش.ذ.م.م. تسوفر على امل يزات السالية :

املقر االجس اعي : ع ارة 30، شقة 

لوكيلي،  اح د  موالي  زنقة   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

الهدف االجس اعي :

بيع معدات الصوت.

كهرباء )مقاول اللوازم أو السوزيع).

)تاجر  أو الغاز  الكهرباء  اإلضاءة، 

معدات، أواني أو لوازم السنظيف).

مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع ك ا يلي :

السيدة خديجة امللح 600 حصة.

السيد مح د اعفان 400 حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

خديجة امللح والسيد مح د اعفان 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 145747.

11 P

CY’LIN DEVELOPEMENT
SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : سكسور 16

بلوك د1 زنقة العوسج رقم 18 مكرر

حي الرياض، الرباط

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   ،2020 24 ف0راير 

دفلوب ون«  »سيلين  اسم  تح ل 

امل يزات  على  تسوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

السالية :

املقر االجس اعي : سكسور 16 بلوك 

د1 زنقة العوسج رقم 18 مكرر حي 

الرياض، الرباط.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلفة أو البناء )مقاول).

مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع ك ا يلي :

دواس  مح ود  سعيد  السيد 

1000 حصة.

تم تعيين السيد سعيد   : التسيير 

ملدة  للشركة  ك سير  دواس  مح ود 

غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 143857.

12 P

SD PROJETS
SARL

رأس الها : 500.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 30

شقة رقم 8، زنقة موالي اح د 

لوكيلي، حسان، الرباط

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 3 يوليو 

تح ل اسم »س د بروجي« ش.ذ.م.م. 

تسوفر على امل يزات السالية :

املقر االجس اعي : ع ارة 30، شقة 
لوكيلي،  اح د  موالي  زنقة   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

الهدف االجس اعي : نجار )مقاول).

مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   500.000  : املال  رأس 

مقسم إلى 5000 حصة من فئة 100 

درهم موزع ك ا يلي :

السيدة ملياء عباد 500 حصة.

بن و�سى  الدين  صالح  السيد 

4500 حصة.

تم تعيين السيدة ملياء   : التسيير 

بن و�سى  الدين  والسيد صالح  عباد 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحسياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 145781.

13 P

شركة عسيلة بنايات
ش.م.م

رقم 1، كلم 11، طريق القنيطرة

سال

تبعا ملحضر الج ع العام االسسثنائي 

أغسطس   10 بساريخ  للشركاء 

بساريخ الرباط  في  املسجلة   ،2020 

10 أغسطس 2020 تقرر ما يلي :
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السيد  ي لكها  حصة   500 بيع 

الوطنية  البطاقة  مح د  امهيدرة 
السيد  لفائدة   AB48075 رقم 

امهيدرة سعيد البطاقة الوطنية رقم 

.AB122979

موزعة  الشركة  لسصبح حصص 

على الشكل السالي :

السيد الزمزامي عبد الص د مبلغ 

125 حصة بث ن  درهم أي   12.500

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد الزمزامي عبد الرحيم مبلغ 

125 حصة بث ن  درهم أي   12.500

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد الزمزامي زهير مبلغ 12.500 

درهم أي 125 حصة بث ن 100 درهم 

للحصة الواحدة.

السيد الزمزامي عبد الكريم مبلغ 

125 حصة بث ن  درهم أي   12.500

100 درهم للحصة الواحدة.

مبلغ  سعيد  امهيدرة  السيد 

500 حصة بث ن  درهم أي   50.000

100 درهم للحصة الواحدة.

أي مج وع 100.000.

عبد  الزمزامي  السيد  تعيين 

الص د، السيد الزمزامي عبد الكريم 

ك سيرين  سعيد  امهيدرة  السيد  و 

للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.34984

14 P

BASE CALL
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

قد تم تأسيس   2020 أغسطس   19

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تح ل الخصائص السالية :

BASE CALL : التس ية

الهدف االجس اعي : مركز االتصال 

الهاتفي + اسسيراد وتصدير.

رأس ال الشركة : 10.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
زاوية  ت ارة،   : االجس اعي  املقر 

السادس،  ومح د  الثاني  الحسن 

.5B ع ارة النخيل، شقة

التسيير : دنيا اح يدوش.

سبس 0ر   9  : القانوني  اإليداع 

.2020
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

 : بس ارة  االبسدائية  باملحك ة 

.130667

15 P

مانج نت كونسيلسين آند اكاونت ش.م.م

صيدلية سفير سالم
ش م م

املقر االجس اعي : 1584 بلوك 23

حي السالم، سال

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 

الصفة  تغيير  تم   2020 يناير   23

القانونية من شخص ذاتي إلى شركة 

تح ل  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص السالية :

التس ية : »صيدلية سفير سالم« 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

م ثل وحيد.

النشاط االجس اعي : صيدلية.

التسيير : السيدة سفير خديجة.

حي   ،23 بلوك   ،1584  : العنوان 

السالم، سال.

الرأس ال : 2.600.000 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   7 بساريخ  بسال،  االبسدائية 

2020 تحت رقم 34941.

16 P

MILA FOOD
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 أغسطس   18 بساريخ  البيضاء 

باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

السالية :

MILA FOOD : التس ية

اللة  شارع   39  : االجس اعي  املقر 

شقة الخامس  الطابق   الياقوت 

رقم D الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي :

تصنيع وإنساج وتسويق واسسيراد 

املنسجات  ج يع  وتوزيع  وتصدير 

الغذائية والزراعية.

الصناعات الغذائية.

والبيع واملساجرة والسجارة  الشراء 

بشكل عام.

إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة ج يع 

األع ال واملصانع والسأجير والتركيب 

املؤسسات  لج يع  والتشغيل 

والشركات واملصانع والورش املسعلقة 

ألي من األنشطة املحددة.

املعامالت  ج يع  وع وما، 

املالية،  الصناعية،  السجارية، 

قد  والتي  عقارية،  والغير  العقارية 

غير  أو  مباشرة  صلة  ذات  تكون 

أعاله  املذكورة  باألهداف  مباشرة 

وتساهم في تطويرها أو ت ديدها.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الرأس ال : 100.000 درهم

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

املدة : 99 سنة.

الحصص :

للشركة  الوحيد  الشريك  ساهم 

ب بلغ   SOCIETE AMLA GROUP

100.000 درهم.

السيد املصطفى امهال   : التسيير 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

 36 ب  والساكن   B471104 رقم 

الدار  أنفا  باسيفيك  شارع لوسيون 

البيضاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2020 سبس 0ر   8 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 471371.

17 P

ILYNK CONSULTING
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 سبس 0ر   4 بساريخ  البيضاء 

باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

السالية :

 ILYNK  : التس ية 

CONSULTING

سبسة  زنقة   7  : االجس اعي  املقر 

إقامة رامي الطابق الثاني مكسب رقم 

8 الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي :

املنهي  والسدريب  االستشارات 

والسواصل الرقمي.

استشارات في املوارد البشرية.

السنظي ية  االستشارات  خدمات 

واملعايير،  : دراسات املوارد البشرية، 

والسوصيات السنظي ية.

تنفيذ ع ليات   : تحول املنظ ات 

جديدة أو تغييرات تسعلق باملوظفين 

وتن ية  السجارية،  املواقع  تحديد   :

املهارات، واإلدارة.

املعامالت  ج يع  وع وما، 

املالية،  الصناعية،  السجارية، 

قد  والتي  العقارية،  وغير  العقارية 

غير  أو  مباشرة  صلة  ذات  تكون 

أعاله  املذكورة  باألهداف  مباشرة 

وتساهم في تطويرها أو ت ديدها.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الرأس ال : 100.000 درهم

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

املدة : 99 سنة.

الحصص :

للشركة  الوحيد  الشريك  ساهم 

 100.000 ب بلغ  نوال  شيشاوي 

درهم.

السيدة شيشاوي نوال   : التسيير 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم I253812 والساكنة ب 20 زنقة 

دي فانو الوازيس الدار البيضاء.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 471373.

18 P

DMP SERVICES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 10, RUE

LIBERTE, 3EME ETAGE, APPT 6

CASABLANCA

R.C : 356075 - I.F : 18808170 

تفويت حصص اجس اعية
ب وجب قرارات الشريك الوحيد 

بساريخ 24 يوليو 2020 تقرر ما يلي :

عبد  للسيد  حصص  تفويت 

اللطيف الس احي.

سناء  للسيدة  حصص  تفويت 

بوخلخال.

السوزيع الجديد لرأس ال الشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  للدار   السجارية 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   11

.745705

19 P

HOPE 3K SERVICES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 700.000 DHS

Siège Social : Lot Manazyl

,Al Maimoun, 3ème Etg

Rue Bachir Laalej

CASABLANCA

RC : 295375 - CNSS : 7958492 

TP : 34705006 - IF : 3383481

تغيير املقر االجس اعي
العام  االجس اع  محضر  ب وجب 

 2019 يوليو   22 بساريخ  العادي  غير 

تقرر ما يلي :

تغيير املقر االجس اعي ؛
حل وتصفية فرع الشركة ؛

تحيين النظام األسا�سي للشركة ؛
إعطاء الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء  للدار   السجارية 
22 يونيو 2020 تحت رقم 295375.
20 P

FIDU - FASSI

 LOT SELMA RESIDENCE NASIRIA IMB

8/9 APPT 15 TABRIQUET SALE

MODERNE BRAKE
SARL

برأس ال قدره : 100.000 درهم
ب قس�سى الج ع العام الغير عادي 
ليم 27 يوليو 2020 فقد تقرر ما يلي :
زهور  السيدة  اسسقالة  قبول 

العلمي ك وري من منصب التسيير.
العزمي  بوج عة  السيد  تعيين 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
يوم بسال  االبسدائية   املحك ة 

7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 321.
21 P

مكسب السيد حسن الخلوفي
 زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، ع ارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

STE ARCHIMUSK
SARL AU

RC : 31753
تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1
تم تحديث القوانين   2020 يوليو   8
األساسية للشركة خصائصها كالسالي :

 STE ARCHIMUSK  : التس ية 
.SARL AU

املوضوع : مكسب الهندسة ؛
وع وما ج يع الع ليات السجارية 
واملنقولة  منها  والعقارية  واملالية 
الذكر  السالفة  باألهداف  املرتبطة 
والتي من شأنها أن تساهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

إقامة الجوهرة،   : املقر االجس اعي 

سال   ،8 الشقة  أ،  ع ارة   8 بلوك 

الجديدة، سال.

تم تحديد   : الرأس ال االجس اعي 

الرأس ال االجس اعي في 50.000 درهم 

اجس اعية  حصة   500 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقي ة 

كالسالي :

السيدة بوعبيد كوثر 500 حصة ؛

املج وع 500 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

اإلدارة : تم إسناد مهام اإلدارة إلى 

السيدة بوعبيد كوثر ك سيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محددة.

تم التسجيل القانوني بكسابة   -  2

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   27 بساريخ  بسال 

تحت رقم 31753.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي

22 P

مكسب السيد حسن الخلوفي

 زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، ع ارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

STE TWI MARBRE

SARL

RC : 35497

تأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

تم تحديث القوانين   2020 مارس   6

األساسية للشركة خصائصها كالسالي :

 STE TWI MARBRE  : التس ية 

.SARL

املوضوع : 

ج يع أشغال الرخام ؛

تقليم الرخام واألحجار ؛

وع وما ج يع الع ليات السجارية 

واملنقولة  منها  والعقارية  واملالية 

الذكر  السالفة  باألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها أن تساهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

15، زنقة ج ال   : املقر االجس اعي 

 الدين األفغاني، الطابق األول، رقم 3، 

وجدة.

تم تحديد   : الرأس ال االجس اعي 

 الرأس ال االجس اعي في 100.000 درهم 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 

كالسالي :

 500 ح يد  الدح اني  السيد 

حصة ؛

 500 ات اري عبد الرحيم  السيد 

حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

اإلدارة  مهام  إسناد  تم   : اإلدارة 

الدح اني ح يد والسيد  السيد  إلى 

ك سيرين  الرحيم  عبد  ات اري 

بسوقيع  محددة  غير  ملدة  للشركة 

مشترك وال ينفصل أبدا ال يحق إلدارة 

الشركة لل �سي قدما في أي إجراء إال 

بعد املوافقة من قبل املساه ين في 

الشركة.

يقسم الرصيد بعد ليفي   : الربح 

املساه ين  بين  والنظامية  القانونية 

ب ا يتناسب مع األسهم التي ي لكها 

كل منه ا.

تم التسجيل القانوني بكسابة   -  2

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

2020 تحت  بوجدة بساريخ 2 سبس 0ر 

رقم 35497.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي

23 P
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مكسب السيد حسن الخلوفي

 زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد، 

الطابق 3، ع ارة بنعدي، وجدة

الهاتف : 71 01 71 0536

الفاكس : 25 10 71 0536

 STE GEO-SONDA

BARHDADI

SARL

RC : 20867

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 STE لشركة   2020 يونيو   8 بساريخ 

 GEO-SONDA BARHDADI

االجس اعي  رأس الها  ش.ذ.م.م 

4.000.000 درهم ومقرها االجس اعي 

الطابق الرابع،  36، شارع الدرفوفي، 

مكسب رقم 23، وجدة، قرر ما يلي :

تعيين مسيرين ؛

إمضاء اجس اعي.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

 لدى املحك ة السجارية بوجدة بساريخ 

2 يوليو 2020 تحت رقم 1297.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي

24 P

سيد أكومبنيومون برصونيل 

إبرفيصيونيل

شركة محدودة املسؤولية شريك 

وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 8، زنقة موالي 

أح د لوكيلي، الع ارة رقم 30، 

الرباط

يوم  حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

في الرباط وسجل   2018 نوف 0ر   29

بساريخ 18 ديس 0ر 2018 تم تأسيس 

شركة ذات الخصائص السالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية شريك وحيد.

أكومبنيومون  سيد   : التس ية 

برصونيل إبرفيصيونيل.

الهدف االجس اعي :

الشخ�سي  السطوير  في  السدريب 

الصلة  ذات  واألع ال  واملنهي 

والهيئات  والشركات  األفراد  لصالح 

واملؤسسات القطاع العام ؛

السدريب ؛

مسعلقة  أخرى  أنشطة  أي 

بالخدمات املذكورة أعاله.
موالي  زنقة   8  : االجس اعي  املقر 

 ،30 رقم  الع ارة  لوكيلي،  أح د 

الرباط

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السقييد في السجل السجاري.

السنة  تبدأ   : االجس اعية  السنة 

كل  من  يناير  فاتح  من  االجس اعية 

31 ديس 0ر من نفس  سنة لسنسهي في 

السنة املالية األولى  السنة باسسثناء 

في  لسنسهي  السأسيس  يوم   ستبدأ 

31 ديس 0ر 2019.

تم تحديد   : الرأس ال االجس اعي 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة بقي ة   100 إلى  درهم مقسم 
حرر  الذي  للواحدة،  درهم   1000

بالكامل من طرف الشريك الوحيد.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

قانونية  ك سيرة  دريدح  سفيناز 

مس سعا  محدودة  غير  ملدة  للشركة، 

بكامل الصالحيات.
الحصول  تم   : السجاري  السجل 

طرف  من  السجاري  السجل  على 

لالستث ار  الجهوي  املركز  مسؤول 

تحت   2019 يناير   2 بساريخ  للرباط 
رقم 134897.

مخسصر للنشر والسوزيع

25 P

GIS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي حرر 

في الرباط   2020 فاتح سبس 0ر لسنة 

مسؤولية  ذات  لشركة  تحرير  تم 

تح ل  التي  وحيد  بشريك  محدودة 

امل يزات السالية :

GIS SERVICES شركة   : التس ية 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

بيع وشراء مسسحضرات   : الهدف 

بيع  اللوازم،  وشراء  بيع  السج يل، 

إدارة  واملنسوجات،  املالبس  وشراء 

محطات الخدمة السحكم في عدادات 

املياه والكهرباء.
ضاية  زنقة   6  : االجس اعي  املقر 

 ،16 الشقة  الرابع،  الطابق  عوا، 

أكدال، الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأس ال الشركة : يقدر ب 50.000 

500 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم للواحدة موزعة كالسالي :

 500 سكال  الدين  ع اد  السيد 

حصة.

التسيير واإلمضاء : تسيير الشركة 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

ع اد الدين سكال.

بسوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد ع اد الدين سكال.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة.

 %5 بعد اقسطاع   : تقسيم األرباح 

كاحسياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحك ة 

 السجارية للرباط يوم 14 سبس 0ر 2020 

تحت الرقم 145783.
ملخص من أجل النشر

26 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

BEN-ALARIBI IMMOBILIER
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   26

شركة تح ل الخصائص السالية :

 BEN-ALARIBI  : التس ية 

.IMMOBILIER SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : البناء، اإلنعاش 

العقاري، األشغال املخسلفة، االسسيراد 

والسصدير )مساجر أو وسيط).

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

شارع   ،24 رقم   : املقر االجس اعي 

الرشاد،  حي  مح د،  سيدي  أمير 

القرية، سال.

اخياط وخديجة  مح د   : املسير 

الح داني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بتيفلت 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   4 بساريخ 

.31835

27 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

CAFE MOUNA&AHMED
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   26

شركة تح ل الخصائص السالية :

 CAFE MOUNA  : التس ية 

.&AHMED SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : مقهى، صالون 

مخسلفة،  أشغال  مطعم،  الشاي، 

البناء، ح ام تركي وصالون السج يل.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

حي   ،85 رقم   : االجس اعي  املقر 

2، سيدي عالل البحراوي،  السعادة 

تيفلت.
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املسير : مونى افريدي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بتيفلت 

بساريخ 4 سبس 0ر 2020 تحت رقم 137.

28 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

SENHAJI-DENTS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   28

تح ل الخصائص السالية :

 SENHAJI-DENTS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : تاجر في أجهزة 

اسسيراد  األسنان،  وطب  الطب 

وتصدير )تاجر أو وسيط).
رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.
زنقة   ،456 رقم   : املقر االجس اعي 

سيدي بنور، حي االنبعاث، سال.

املسير : عبد االله السامدي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   7 بساريخ 

.31839

29 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

SASKI
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   20

تح ل الخصائص السالية :

.SASKI SARL AU : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلفة، البناء، عقاقيري.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

شارع   ،24 رقم   : املقر االجس اعي 

الرشاد،  حي  مح د،  سيدي  أمير 

القرية، سال.

املسير : مهدي الن لي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   7 بساريخ 

.31841

30 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

PRESTIGE-VIP
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

4 أغسطس 2020 تم تأسيس شركة 

تح ل الخصائص السالية :

.PRESTIGE-VIP SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

: م ثل تجاري،  الهدف االجس اعي 

أشغال مخسلفة، البناء.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

شارع   ،24 رقم   : املقر االجس اعي 

الرشاد،  حي  مح د،  سيدي  أمير 

القرية، سال.

املسير : مصطفى حن�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   7 بساريخ 

.31843

31 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

0666 86 33 01

STE AIFOUT-ET-FILS

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   17

شركة تح ل الخصائص السالية :

 STE AIFOUT-ET-FILS : التس ية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

عقاري،  س سار  البناء،  مخسلفة، 

ديكور الشقق أو زينتها.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

 563 رقم   : االجس اعي  املقر 

النهضة،  قطاع  الحزم،  زنقة  كراج، 

العيايدة، سال.

املسير : مح د عيفوط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   7 بساريخ 

.31837

32 P

RISTRA

SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2020 يونيو   8

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تح ل الخصائص 

السالية :

.RISTRASARL AU : التس ية

الهدف االجس اعي :

املعدات  باسسيراد  يقوم  تاجر 

واألدوات اآللية ؛

أشغال البناء واألشغال املسنوعة.
رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

شركة  عند   : االجس اعي  املقر 
RABAT CENTER رقم 6 شارع ضاية 

عوا شقة 16 أكدال، الرباط.
رشيد امح دي علوي،   : التسيير 

املزداد بساريخ 15 نوف 0ر 1978 الحامل 

 XA40863 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ،1038 رقم  األندلس  حي  الساكن 

78 حي املزرعة تابريكت،  تيفلت رقم 

سال.

التسجيل  تم   : السجاري  السجل 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 145715.

33 P

GLOBAL TRADING CORP
SARL

حل مسبق لشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

نوف 0ر   8 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 

2019 قرر الشركاء حل مسبق لشركة 

.GLOBAL TRADING CORP

وتس ية عبد الحفيظ ولد حجو 

ك صف للشركة.

تعيين مقر تصفية الشركة : محل 

شارع عين  حي لفروكي صغير،   218

املسكي سال.

ولقد تم الوضع القانوني باملحك ة 

 االبسدائية بسال بساريخ 22 أكسوبر 2020 

تحت الرقم 34013.

34 P

OGP CONSULTANTS
RC : 107663

املقر االجس اعي : 7، زنقة واد بهت، 

شقة 6، الطابق الثاني أكدال، 

الرباط

العام  املحضر  ملقسضيات  تبعا 

يونيو   23 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 

2020 تقرر ما يلي :



12059 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

من  الشركة  رأس ال  رفع 
درهم   450.000 درهم إلى   100.000
عن طريق دمج االحسياطات املنظ ة 

ب بلغ 350.000 درهم.
 4500 الشركة  حصص  لسصبح 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة مقس ة كالسالي :
 4050 الباكوري  كريم  السيد 

حصة ؛
الوهاب  عبد  بن  زينب  السيدة 

450 حصة.
لدى  الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 
بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 
11 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106633.
35 P

OGP CONSULTANTS
RC : 107663

املقر االجس اعي : 7، زنقة واد بهت، 
شقة 6، الطابق الثاني أكدال، 

الرباط
العام  املحضر  ملقسضيات  تبعا 
يونيو   23 بساريخ  االسسثنائي املنعقد 

2020 تقرر ما يلي :
العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
يوسف  زنقة   38 في  الكائن  القديم 
5، الطابق الثاني  ابن تاشفين، شقة 
الجديد  املقر  إلى  الرباط  حسان، 
 ،6 شقة  زنقة واد بهت،   7 الكائن في 

الطابق الثاني أكدال، الرباط.
لدى  الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 
بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 
11 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106633.
36 P

PHARMACIE TARIK-
ELMEHDI
RC : 144933

املقر االجس اعي : 16 امل 4، توسعي 
شارع املسيرة، يعقوب املنصور، 

الرباط
العام  املحضر  ملقسضيات  تبعا 
أبريل   20 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :

تحويل الشكل القانوني للصيدلية 

من شخص ذاتي إلى شخص معنوي 

والتي سسح ل الخصائص السالية :

التس ية : قارم�سي طارق املهدي.

الهدف االجس اعي : صيدلية.

 رأس ال الشركة : 1.377.000 درهم 

فئة  حصة من   13770 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة م لوكة 

للسيدة نعي ة ارسالن.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 16 أمل 4 توسعي 

املنصور،  يعقوب  املسيرة  شارع 

الرباط.

املسير : نعي ة ارسالن.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.144933

لدى  الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 

4 أغسطس 2020 تحت رقم 105953.

37 P

LEGEND PRODUCT
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد

يقدر رأس الها ب : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة رقم 14، 

الشقة رقم 1، زنقة األشعري، شارع 

عقبة، أكدال، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

في  ومسجل   2020 أغسطس   12 

تأسيس  تم   ،2020 أغسطس   12

شركة تح ل الخصائص السالية :

.LEGEND PRODUCT : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجس اعي : 

موزع أفالم سين ائية ؛

)إنساج  سين ائية  أفالم  منسج 

االتصال الس عي البصري، اتصاالت 

ومسعدد الوسائط).

رأس املال : 100.000 درهم مقس ة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

للحصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديس 0ر من كل سنة ما عدا   31 إلى 

السنة األولى تبسدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديس 0ر.

 14 رقم  ع ارة   : االجس اعي  املقر 

1، زنقة االشعري، شارع  الشقة رقم 

عقبد أكدال، الرباط.

بريني،  هشام  السيد   : التسيير 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

في  وحيد  ك سير   EA39168 رقم 

الشركة، ملدة غير محدودة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ 5% لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.(RC N°145631( 106503

38 P

ENEM
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأس الها ب : 1.000.000 درهم

املقر االجس اعي : إقامة قيس، ع ارة 

رقم E، الشقة رقم 5، الطابق 

الثاني، أكدال، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

ومسجل بساريخ   2020 أغسطس   13

8 سبس 0ر 2020 بالرباط، قرر شركاء 

الشركة ما يلي :

زكري،  محسن  السيد  اسسقالة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
ك سير  مه سه  من   A636589 رقم 

ثاني في الشركة مع اإلبراء.
علوي  مصطفى  السيد  تعيين 

اس اعيلي، الحامل لبطاقة السعريف 

ك سير   A361442 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ  بالرباط  السجارية   باملحك ة 

11 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106632 

.(RC N°110523(

39 P

GHAFIA
SARL

وب وجب   2020 ف0راير   26 بساريخ 

عقد الج ع العام االسسثنائي املسجل 
قرر   2020 مارس   5 بساريخ  بالرباط 

الشركاء ما يلي :

هدهودي  عالل  السيد  تفويت 

حصة التي ي لكها بالشركة  ل1333 

لفائدة السيد عبد الرزاق ملوك ب 

100 درهم للحصة الواحدة.

والسادس  األول  البند  تعديل 

والسابع من قانون الشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

3 سبس 0ر 2020 تحت رقم 3278.

40 P

MOEXE
SARL

وعنوان مقرها االجس اعي : زاوية بهت 

ووادي سبو، 8 شقة 1، أكدال، 

الرباط
رقم السقييد في السجل السجاري 

126889

بيع الحصص واسسقالة املسير 
للشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في فاتح نوف 0ر 2019 بالرباط 

املسير  واسسقالة  الحصص  بيع  تم 

للشركة :
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تفويت الكلي للحصص 33 حصة 

جون  انطوان  السيد  ي سلكها  التي 

ب وجب  ليفيك بالرأس ال الشركة، 

الواقع  بحكم  العادية  الض انات 

 17 للسيد مح د الدويبي  والقانون، 

هنري  فيليب  جيرارد  وللسيد  حصة 

الشركة  وحصص  حصة   16 ايفان 

أصبحت كالسالي :

 50 ايفان  هنري  فيليب  جيرارد 

حصة ب 5000 درهم.

مح د الدويبي 50 حصة ب 5000 

درهم.

تم قبول اسسقالة املسير انطوان 

السفر  جواز  الحامل  ليفيك،  جون 

.13CR13928 رقم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 4 مارس 2020 

تحت رقم 104592.

41 P

H-FRERES
SARL

وعنوان مقرها االجس اعي : رقم 1026 

سال الجديدة، سال
رقم السقييد في السجل السجاري 

23549

بيع الحصص 
تغيير الشكل القانوني للشركة
تعيين املسير الجديد للشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم  بسال   2020 مارس   6 في  املؤرخ 

تغير الشكل القانوني  بيع الحصص، 

الجديد  املسير  وتعيين  للشركة 

للشركة :

 100 للحصص  الكلي  تفويت 

مح د  السيد  ي سلكها  التي  حصة 

ب وجب  حريري بالرأس ال الشركة، 

الواقع  بحكم  العادية  الض انات 

الصباني  هشام  للسيد  والقانون، 

 50 حصة وللسيد أمين بوتخيل   50

أصبحت  الشركة  وحصص  حصة 

كالسالي :

ب  حصة   50 الصباني  هشام 

5000 درهم.

 5000 50 حصة ب  أمين بوتخيل 

درهم.

للشركة  جديد  مسير  تعيين  تم 

الحامل  الصباني،  هشام  السيد 

 C766858 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لقبول  تبعا  للشركة،  وحيد  ك سير 

حريري،  مح د  املسير  اسسقالة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.AB821959

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بسال بساريخ 3 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 34939.

42 P

GREEN CONTRACTING
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

46 شارع عقبة، شارع رقم 2، 

أكدال، الرباط

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالرباط قد تم تأسيس شركة ذات 

الخصائص  تح ل  والتي  املسؤولية 

السالية :

 GREEN  : التس ية 

:CONTRACTING

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

أشغال البناء   : الهدف االجس اعي 

والبستنة واألشغال الع ومية.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

46 شارع عقبة،  املقر االجس اعي : 

شارع رقم 2، أكدال، الرباط.

عادل  مح د  السيد   : التسيير 

بنيوسف.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

يوم 10 سبس 0ر 2020 تحت رقم 3463.
للخالصة والسذكير

املسير

43 P

STE INTER CONTINENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 100.000 درهم

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   2020 يونيو   15 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بامل يزات السالية :

 STE INTER  : التس ية 

.CONTINENT SARL AU

 8 رقم  شقة   30  : الرئي�سي  املقر 

شارع أح د الوكيلي حسان الرباط.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

الواحدة.

التشغيل   : االجس اعي  الهدف 

واإلنساج الصناعي.

لحسن  السيد  عين   : التسيير 

األخشيدي مسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

تكوين  أجل  من   %5  : األرباح 

رصده  يسم  الباقي  قانوني  احسياطي 

تبعا لقرار الج ع العام.

السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 ديس 0ر من كل سنة ما 

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

تسجيلها بالسجل السجاري.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  الرباط  ملدينة  السجاري 

.145771

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   11 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 3521.

44 P

STE CARRIERE JOUHARA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 1.500.000 درهم

املقر االجس اعي : 127، الطابق 

الثالث النخيل 1، أحداف - أزرو

الزيادة يف رأسامل الرشكة
الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

سبس 0ر   4 بساريخ  املنعقد  العادي 

2020 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  في  زيادة 

 1.500.000 إلى  درهم   100.000

حصة   14.000 بخلق  وذلك  درهم 

درهم   100 اجس اعية جديدة بقي ة 

للحصة.

تعديل قانون الشركة.

وبذلك تم تغيير املادتين 6 و7 من 

قانون الشركة.

املادة 6 : املوارد.

 600.000  : ج يلة  الح و�سي 

درهم.

 300.000  : أمين  مح د  اشقيق 

درهم.

اشقيق بدر : 300.000 درهم.

اشقيق مح د : 300.000 درهم.

املج وع : 1.500.000 درهم.

املادة 7 : رأس ال الشركة

في  الشركة  رأس ال  حدد 

1.500.000 درهم مقسم إلى 15.000 

 100 قي ة  من  اجس اعية  حصة 

درهم للحصة الواحدة قي ة مكستبة 

ومدفوعة ك ا يلي :
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الح و�سي ج يلة : 6000 حصة.

 3000  : أمين  مح د  اشقيق 

حصة.

اشقيق بدر : 3000 حصة.

اشقيق مح د : 3000 حصة.

املج وع : 15.000 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   10 بساريخ  بأزرو  االبسدائية 

2020 السجل السجاري 1213.

45 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GMS : 06.61.25.96.46

STE JOYATI CENTER

SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

 ADRESSE : CITE HIND SOCIAL

N°175 SOUK EL ARBAA

RC : 26667

 26 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بسوق  واملسجل   2020 أغسطس 

أغسطس   26 بساريخ  الغرب  األربعاء 

2020 وضع القانون األسا�سي لشركة 

 JOYATI محدودة  مسؤولية  ذات 

CENTER حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

.STE JOYATI CENTER : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قس ة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  : معرب  هاجر   السيدة 

حصة.

بيع   - للحالقة  صالون   : الهدف 

مواد تج يل.

هند  حي   : االجس اعي  املقر 

االجس اعي رقم 175 - سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

هاجر  السيدة  عينت   : التسيير 

معرب مسيرة للشركة.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

أربعاء بساريخ 10 سبس 0ر 2020 تحت 

بالسجل الترتيبي و26667   346 رقم 

بالسجل السحليلي.

46 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GMS : 06.61.25.96.46

STE SAYBOUSSE TRANS
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : LAAMIRIYENE

 BHARA OULED AYAD SOUK EL

ARBAA

RC : 26669

 4 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بسوق  واملسجل   2020 سبس 0ر 

األربعاء الغرب بساريخ 7 سبس 0ر 2020 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

 SAYBOUSSE محدودة  مسؤولية 

TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

 STE SAYBOUSSE  : التس ية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قس ة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 100 درهم لفائدة :

 500  : العطار  مح د  السيد 

حصة.

 500  : العطار  األح ر  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املسسخدمين.

الع ريين  دوار   : االجس اعي  املقر 

البحارة أوالد عياد  - سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

املشترك  اإلمضاء   : التسيير 

واألح ر  العطار  مح د  للسيدين 

العطار.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

أربعاء بساريخ 14 سبس 0ر 2020 تحت 

 26669 الترتيبي  بالسجل   347 رقم 

بالسجل السحليلي.

47 P

 STE HR SOLUTIONS

ELEMATICS

املسجل  العرفي  العقد  ب قس�سى 

بساريخ 6 أغسطس 2020 تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :

 STE HR SOLUTIONS : التس ية

.TELEMATICS

.SARL : الشكل القانوني

التركيب   : االجس اعي  الهدف 

تحديد  نظام  وتركيب  الكهربائي 

املواقع.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة.

الرياض  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

رقم 74 الصخيرات.

تم تعيين السيد حاتم   : التسيير 

رح ون ك سير للشركة.

السجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم 

130641 بساريخ 7 سبس 0ر 2020.

48 P

CABINET AL JARROUDI

AVENUE DE 18 NOVEMEBRE NADOR 24

TEL : 05.36.60.40.34

FAX : 05.36.33.32.42

E-MAIL : cabinettaljarroudi2@gmail.com

STE AB TAZAGHINE MED
SARL AU

شركة ابن تزغين ميد ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ   : أوال 

تأسيس  تم   ،2020 سبس 0ر  فاتح 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد بالخصائص السالية :

 AB شركة   : التس ية 

 TAZAGHINE MED SARL AU

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف : النشاط السياحي )مقهى، 

ومالعب  لالستراحة  فضاء  مطعم، 

شراء  سياحية،  إقامات  لألطفال) 

وبيع وتأجير معدات الرياضة املائية.

: طريق الحسي ة  املقر االجس اعي 

أكفيل تزغين دريوش.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

محدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100 إلى  قس ت  درهم   10.000 في 

100 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

ك ا  ومحررة  مكستبة  كلها  للواحدة 

يلي :

السيد بركاني عبد السوفيق : 100 

حصة اجس اعية.

املج وع : 100 حصة اجس اعية.

السنة   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية تبسدئ في الفاتح من يناير 

لسنسهي في 31 من ديس 0ر.

الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 

وملدة غير محدودة.

السيد بركاني عبد السوفيق، مزداد 

رقم بطاقة   1974 أكسوبر   17 بساريخ 

 S313924 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكن بفرنسا.
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القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  بالدريوش 

تحت رقم 59.
ألجل النشر والسبليغ

49 P

CABINET AL JARROUDI

AVENUE DE 18 NOVEMEBRE NADOR 24

TEL : 05.36.60.40.34

FAX : 05.36.33.32.42

E-MAIL : cabinettaljarroudi2@gmail.com

STE INTER COCINA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 22.981.000 درهم

املقر االجس اعي : الشطر الرابع 
املنطقة الصناعية سلوان الناظور

R.C 9289
تعديل

ب قس�سى الج ع العام الغير    -   I
بساريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 
 INTER لشركة   2019 ديس 0ر   31

COCINA تقرر ما يلي :
الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية للشركة.
لإليداع  الصالحيات  كل  منح 

والنشر.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -   II
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  بالناظور 

تحت رقم 3056.
ألجل النشر والسبليغ

50 P

شركة بيديا كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال االجس اعي : 100.000 
درهم

املقر االجس اعي : 46 ب - د 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

الدار البيضاء
االسسثنائي  القرار  ب قس�سى 
كار  بيديا  لشركة  الوحيد  للشريك 
تقرر  2020 أغسطس   7 في   املؤرخ 

 ما يلي :

املصادقة على فسح فرع بالعنوان 

السالي : رقم 21 بلوك د الهدى - أكادير.

يوسف  بوقدير  السيد  تعيين 

مديرا للفرع.

بيديا   : تجارية  عالمة  إضافة 

شوب.

أسئلة مخسلفة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2020 سبس 0ر   11 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 745659.

51 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE SABRI PAPETERIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ    -  1

بيوكرى حررت   2020 أغسطس   11

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالسالي :

 SABRI شركة   : االسم 

.PAPETERIE

األهداف : مكسبة ووراقة.
األول  الطابق   : االجس اعي  املقر 

دوار غزالة ع يرة اشسوكة آيت باها.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بث ن 100 درهم للواحد 

موزع كالسالي :

 1000  : ص0ري  إدريس  السيد 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

إدريس  السيد  محدودة  غير  وملدة 

ص0ري.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيد  فقط  والبنكية  االجس اعية 

إدريس ص0ري.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

10 سبس 0ر  االبسدائية بانزكان بساريخ 

2020 تحت رقم 1476.

52 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 STE CENTRE DE BEAUTE

FLEURA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ    -  1

حررت  بأكادير   2020 سبس 0ر  فاتح 

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالسالي :

 STE CENTRE DE  : االسم 

.BEAUTE FLEURA SARL AU

األهداف : الحالقة والسج يل.

البكاي  زنقة   : االجس اعي  املقر 

ع ارة جوهر الحي الصناعي أكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بث ن 100 درهم للواحد 

موزع كالسالي :

 1000  : عزوزي  حنان  السيدة 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

حياة  السيدة  محدودة  غير  وملدة 

عزوزي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيدة  فقط  والبنكية  االجس اعية 

حياة عزوزي.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 0ر   10 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2020 تحت رقم 96210.

53 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 STE HERMANAS IMPORT

EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ    -  1

حررت  بأكادير   2020 سبس 0ر  فاتح 

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالسالي :

 STE HERMANAS  : االسم 

.IMPORT EXPORT SARL AU

تصدير واسسيراد مواد   : األهداف 

السج يل.

 220 شقة رقم   : املقر االجس اعي 
السوق  زنقة  سوس  مركب   6 رقم 

أكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بث ن 100 درهم للواحد 

موزع كالسالي :

 1000  : عالوي  إلهام  السيدة 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.
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فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

إلهام  السيدة  محدودة  غير  وملدة 

عالوي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للسيدة  فقط  والبنكية  االجس اعية 

إلهام عالوي.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 0ر   10 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2020 تحت رقم 96212.

54 P

شركة مؤسسة براهام

ذ.م.م.

STE ETABLISSEMENT BRAHAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

SARL

السصفية املسبقة للشركة
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 2020 سبس 0ر   8 بساريخ  املنعقد 

شركة  براهام  مؤسسة  لشركة 

رأس الها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجس اعي  مقرها  درهم   100.000

تيليال  حي  الفارابي   60 رقم  فيال 

أكادير قرر وذلك بعد تشكيل املكسب 

املسكون من السادة :

السيدة زارات مريم : مسيرة.

السيد أوطالحة محسن : مساهم.

ما يلي :

السصفية املسبقة للشركة.

 60 رقم  فيال   : السصفية  مقر 

الفارابي حي تيليال أكادير.

املصفية : السيدة زارات مريم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبس 0ر   11 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2020 تحت رقم 96223.

55 P

 STE STATION MTIOUI SIDI

HRAZEM
SARL

طريق سيدي حرازم كلم 3 فاس

 PV D’ASSEMBLEE GENERALE

 EXTRAORDINAIRE DU

2020/9/3

-  تبعا للج ع العام االسسنثائي   1

 STATION MTIOUI SIDI لشركة 

HRAZEM ش.ذ.م.م. في فاس بساريخ 

القرارات  أفرز   2020 سبس 0ر   3

السالية :

خالد  السيد  حصص  تفويت 

هشام  والسيد  بلعيا�سي  املسيوي 

100%أي  بنسبة  بلعيا�سي  املسيوي 

4020 حصة لفائدة السيدة ابتسام 

املسيوي بلعيا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

بفاس بساريخ 7 سبس 0ر 2020.

56 P

شركة اليافود
السيد مح د إلياس

قيسارية الكونطوار، بلوك ب، 

رقم 38 - الدار البيضاء

عقد التسيير الحر
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 يوليو   29 بساريخ  البيضاء 

فإن السيد مح د إلياس قد أعطى 

اليافود  لشركة  التسيير  سبيل  على 

األصل  املسؤولية،  محدودة  شركة 

البيضاء،  بالدار  الكائن  السجاري 

ب،  بلوك  الكونطوار،   قيسارية 

38، واملسجل بالسجل السجاري  رقم 

 149292 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

10 سنوات مسسالية قابلة  وذلك ملدة 

للسجديد الض ني ويبدئ هذا التسيير 

ابسداء من فاتح أغسطس 2020.
مقسطف من أجل اإلشهار

57 P

STE AKWA FOODS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

ب دينة  ومسجل   2020 سبس 0ر   4

تم   2020 سبس 0ر   7 بساريخ  تزنيت 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة محددة العناصر ك ا يلي :

 STE AKWA FOODS  : التس ية 

.SARL

الكائن  مرأب   : االجس اعي  املقر 

إفني  طريق  الركو  تجزئة   89 برقم 

تيزنيت.

وتغذية  الحبوب  تاجر   : الغرض 

املوا�سي نصف الج لة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.

املسير : عبد السالم اعباس.
رأس املال : 100.000 درهم مقسم 

إلى 1000 حصة ب ا قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة ك ا يلي :

500 للسيد عبد السالم اعباس.

500 للسيد عبد هللا اعويني.

من   : السنة االجس اعية أو املالية 

فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة االبسدائية لتزنيت تحت رقم 

2020/657 بساريخ 11 سبس 0ر 2020.

58 P

STE MJN TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV OQBA RUE AL : العنوان

BIROUNI IMM 4 AGDAL RABAT

تم  أسا�سي  قانون  ب قس�سى 

تم   2020 ف0راير   21 تسجيله بساريخ 

تأسيس الشركة :

 STE MJN TRANSPORT : االسم

.SARL

املوضوع : نقل البضائع.
رأس املال : 100.000 درهم.

التسيير : السيدة سارة مجتهد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

يوليو   28 بساريخ  بالرباط  السجارية 

.2020

.RC 144841

59 P

STE GRYPHUS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 IMM 43 APPT 22 RUE : العنوان

 AGUELMANE SIDI ALI AGDAL

RABAT

تم  أسا�سي  قانون  ب قس�سى 

 2020 أغسطس   28 تسجيله بساريخ 

تم تأسيس الشركة :

 STE GRYPHUS SARL  : االسم 

.AU

املوضوع : االسسيراد والسصدير.

السجارة في املنسجات الغذائية.
رأس املال : 10.000 درهم.

التسيير : السيد يوسف منداري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سبس 0ر   10 السجارية بالرباط بساريخ 

.2020

.RC 145755

60 P

STE LAARAJTAZI TRAITEUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وبشريك وحيد

املقر االجس اعي : إقامة 30 شقة 08 

شارع موالي أح د لوكيلي - حسان 

الرباط

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة   2020 سبس 0ر   8

مسؤولية  ذات  شركة  السازي  لعرج 

الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :

 STE LAARAJTAZI  : التس ية 

.TRAITEUR
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الهدف : ت وين الحفالت واألفراح 

واملناسبات والسجارة املسنوعة.

العنوان السجاري : إقامة 30 شقة 

08 شارع موالي أح د لوكيلي حسان 

الرباط.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000

حصة من فئة درهم للحصة للسيد 

سفيان لعرج.

التسيير : تم تعيين السيد سفيان 

السعريف  لبطاقة  الحامل  لعرج 

ك سير   AB651766 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى التي تبسدئ من مسم السقييد في 

السجل السجاري.

السجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

بالرباط تحت رقم 145667 بساريخ 9 

سبس 0ر 2020.

61 P

 STE MIND BODY AND

EARTH

SARL AU

قرارات الشريك الوحيد
قرر   2020 ف0راير   21 اعسبارا من 

الشريك الوحيد ما يلي :

عزوزي  السيد  اسسقالة  قبول 

وحامل  الجنسية  املغربي  عباس 

 B817725 للبطاقة السعريف الوطنية

من منصبه ك سير للشركة.

محدودة  غير  وملدة  مسيرة  تعيين 

ميليريوكس  كلود  ماري  السيدة 

الجنسية  فرنسية  عزوزي، 

رقم  السجسيل  بطاقة  على  حاصلة 

شارع بني   4 ومقي ة في   E006921U

مسكين، السوي�سي الرباط.

املقابل  السعديل  في  الشروع 

للنظام األسا�سي.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   8 بساريخ  بس ارة  االبسدائية  

2020 تحت رقم 976.

62 P

STE BEAUTHY ZEN CENTER

تحويل املقر االجس اعي
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

العام  الج ع  قرر   2020 يونيو   8

 BEAUTHY االسسثنائي لشركاء شركة

ZEN CENTER ما يلي :

تحويل املقر االجس اعي إلى العنوان 

3 حي  زنقة أصلو الشقة رقم   : السالي 

املحيط الرباط 14.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكسوبر   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 106598.

63 P

اكسكوب ش.م.م.

STE VISU NUM

ش.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
ب قسضيات عقد عرفي حرر بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   2020 ف0راير   3

م يزاتها كالسالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 STE VISU  : التس ية االجس اعية 

.NUM

لها  الشركة   : االجس اعي  الهدف 

كهدف اجس اعي في املغرب أو خارجه :

السوزيع،  السصدير،  االسسيراد، 

الرق ية،  املنسجات  ج يع  بيع 

وجي ع  االلكترونية،  املعلوماتية، 

وكذلك  الصلةـ  ذات  املنسجات 

االستهالك والغيار لهذه  ج يع أجزاء 

املنسجات.

االستشارة،  خدمات  ج يع 

غيرها،  أو  واملساعدة  والصيانة، 

املنسجات  وتوزيع  ب بيعات  املسعلقة 

املذكورة أعاله.

فضاءات  كراء  البيع،  الشراء، 

االشهار وإنشاء شبكات االمسياز.

الع ليات  كل  عامة،  وبصفة 

املنقولة،  الصناعية،  السجارية، 

بشكل  املسعلقة  واملالية،  العقارية 

باألهداف  مباشر  غير  أو  مباشر 

أو التي من شأنها  املشار إليها أعاله، 

أن تساعد على تحقيقها وتطويرها، 

أو  مباشرة  مساه ة  كل  وكذلك 

في  شكلها  كان  كيف ا  مباشرة،  غير 

املقاوالت التي لها أهداف مشابهة أو 

مرتبطة بهدف الشركة.
زنقة برن،   ،12  : املقر االجس اعي 

حي املستشفيات الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 100.000 رأس ال الشركة في قي ة 

حصة من   1000 إلى  درهم مقس ة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

بصفة  نقدا  محررة  بكاملها  مكستبة 

تامة وموزعة على الشركاء ك ا يلي :

 : السيد عبد الكريم ابن سلطانة 

600 حصة.

 200  : SALAMA ABKAR السيد

حصة.

 SANDRINE LEROUGE السيدة

100 : حصة.

 FABRICE JOANNY السيد 

FOMBONNE : 100 حصة.

املج وع : 1000 حصة.

الشركاء :

السيد عبد الكريم ابن سلطانة، 

مسير شركة، القاطن بالدار البيضاء، 
رقم  زنقة الهرهورة،  تجزئة املالعب، 

36، حي السالم.

 ،SALAMA ABKAR السيدة 

ساحة   ،14 ب  القاطنة  شريكة 

فيردان، 65000 تاربس، فرنسا.

 SANDRINE السيدة 

بزنقة  القاطنة  شريكة   ،LEROUGE

 63960  ،DES GRANDS CROS

VEYRE MONTO، فرنسا.

 FABRICE JOANNY السيد 

ب  القاطن  شريك   ،FOMBONNE

 ،ROUVRES 29 طريق

VARANGES 21110، فرنسا.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيد عبد الكريم ابن سلطانة، 

مسير شركة، القاطن بالدار البيضاء، 
رقم  زنقة الهرهورة،  تجزئة املالعب، 

36، حي السالم.

تسجيل  تم   : السجاري  السجل 

البيضاء  بالدار  بالسجل  الشركة 

رقم  تحت   2020 ماي   27 بساريخ 

.460965
ملخص قصد النشر

64 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

 EL HACHMI MOATASSIM

PROMO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   ،2020 أغسطس   31

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد باملواصفات السالية :

 EL HACHMI  : التس ية 

.MOATASSIM PROMO SARL AU

حي القدس زنقة   : املقر السجاري 

السفلي سيدي ال0رنو�سي   45 رقم   6

الدار البيضاء.

الهدف السجاري : منعش عقاري.

 100.000 في  محدد   : الرأس ال 

حصة   1000 إلى  مقس ة   درهم 

ك ا يلي :

 1000  : السيد الهاشمي معسصم 

حصة.
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املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

الهاشمي  السيد   : التسيير 

معسصم.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

سجل  البيضاء،  بالدار  السجارية 

تجاري رقم 471193.

65 P

شافي مارشوند

تأسيس 

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تقرر  بالرباط،   2020 سبس 0ر   7

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص السالية :

التس ية : شافي مارشوند.

 30 رقم  ع ارة   : السجاري  املقر 

أح د  موالي  شارع   8 رقم  املنزل 

لوكيلي حسان الرباط.

محليا  البضائع  نقل   : الهدف 

وخارجيا.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقي ة 100 درهم للواحد.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

كريم  الشافي  عبد  السيد  طرف 

والسيد عبد الكريم بوهرارة ملدة غير 

محدودة.

الشافي  عبد  السيد   : الشركاء 

كريم.

السيد عبد الكريم بوهرارة.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145759

66 P

GRILLADE AUX CHARBONS

غريلياد أو شاربوا
تأسيس 

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تقرر  بالرباط،   2020 أغسطس   26

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص السالية :

شاربوا«  أو  »غريلياد   : التس ية 

.GRILLADE AUX CHARBONS

 30 رقم  شارع   : السجاري  املقر 

سوي�سي أوسيو الرباط.

الهدف : مطعم وم ون الحفالت.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بقي ة 100 درهم للواحد.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد ك ال املؤدن ملدة غير 

محدودة.

الشركاء : السيد ك ال املؤدن.

السيد توفيق شبيب.

السيد يوسف الحادمي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145761

67 P

STE CONSAH
SARL AU

 STE CONSAH  : اإلسم القانوني 

.SARL AU

الهدف االجس اعي للشركة : البناء 

والترميم.

 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

 مقس ة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 : الشريك الوحيد مح د ابوبكر 

1000 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

 10 األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل 

مارس 2020.

املقر : 30 شقة رقم 8 زنقة موالي 

أح د لوكيلي حسان الرباط.

املسير : مح د ابو بكر.

رقم السقييد بالسجل السجاري : تم 

السجارية  باملحك ة  القانوني  اإليداع 

بالرباط رقم 143771.

68 P

STE TRANSPORT TIJIMI
SARL

الرأس ال : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قس�سى عقد عرفي بالصخيرات 

تم وضع   ،2020 أغسطس   5 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية وذات الخصائص السالية :

 STE«  : االجس اعية  التس ية 

.»TRANSPORT TIJIMI SARL

مقاولة لنقل   : الهدف االجس اعي 

الحضاري.

نقل األشخاص.

النقل املدر�سي.

بوخلفة  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

رقم 39 الصخيرات.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم وزعت ك ا يلي :

السيد مح د ح يد كجيمي : 330 

حصة.

السيد مح د حاجي : 340 حصة.

 330  : الحنتيتي  ع اد  السيد 

حصة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
تم تعيين السيد مح د   : التسيير 
حاجي ك سير وموقع للشركة ملدة غير 

محدودة.
تم إيداع السجل السجاري ب كسب 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم   تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.130665
69 P

 STE AFRICAINE DE FROID
ET GLACE

SARL
الرأس ال : 300.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قس�سى عقد عرفي بالصخيرات 
وضع  تم   ،2020 يوليو   6 بساريخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية وذات الخصائص السالية :

 STE«  : االجس اعية  التس ية 
 AFRICAINE DE FROID ET GLACE

.SARL
الهدف االجس اعي : إدارة الخدمات 
الزراعية  او  الصناعية  أو  السجارية 

للخدمة املدنية أو العسكرية.
بناء وتشغيل مصانع الثلج.

السكييف والغاز البارد.
شقة   30 رقم   : االجس اعي  املقر 
زنقة موالي أح د لوكيلي حسان   8

الرباط.
املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 300.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
درهم موزع على 3000 حصة من فئة 

100 درهم وزعت ك ا يلي :
السيد خالد موهوب : 1800 حصة.

 1200  : موهوب  عدنان  السيد 
حصة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
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التسيير : تم تعيين السيد عدنان 

موهوب ك سير وموقع للشركة ملدة 

غير محدودة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.145627

70 P

FOUGHAL BUS KENITRA
SARL

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :

 FOUGHAL BUS  : التس ية 

.KENITRA

.SARL : الصيغة القانونية

: نقل الركاب /  الهدف االجس اعي 

النقل الحضري.

 10.000.000  : الشركة  رأس ال 

حصة   100.000 إلى  مقس ة  درهم 

100 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

موزعة بين الشركاء على الشكل السالي 

:

 FOUGHAL BUS : شركة 

51.000 حصة.

 49.000  : مرابط  مح د  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال   23  : املقر االجس اعي 

 4 رقم  مكسب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة القنيطرة.

املسير : السيد مح د مرابط.

رقم السجل السجاري 55943.

71 P

MAROC YOUSHARE
SARL

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :
 MAROC  : التس ية 

.YOUSHARE
.SARL : الصيغة القانونية

الهدف االجس اعي : السجارة.
مقاول بناء وأشغال مخسلفة.

االسسيراد والسصدير.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل السالي :
السيد فهد سدني : 700 حصة.

السيد مح د املسنبي : 300 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
شارع أنوال   23  : املقر االجس اعي 
 4 رقم  مكسب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة القنيطرة.
املسير : السيد مح د املسنبي.

رقم السجل السجاري 55933.
72 P

WEBHELP
SAS

Succursale
س.ت الرباط رقم 59967

تغيير مدير الفرع
الفرع  رئيس  محضر  ب وجب   -  I
لشركة   ،2020 ماي   19 بساريخ 
الفرنسية  املبسطة  املساه ة 
رأس الها   »WEBHELP SAS«
مقرها  التي  درهم،   36.696.890
زنقة   161  ،17 بباريز،  االجس اعي 
 (Rue de Courcelles( دو كورسيل 
املسجلة لدى السجل السجاري بباريز 
تقرر   ،731977370 الرقم   تحت 

ما يلي :

مهام السيد فيليب بروطان  إنهاء 

مهامه  من   (Phillipe BROUTIN(

ك دير للفرع الكائن بالرباط 28 شارع 

لدى  واملسجل  هللا،  عبد  بن  عالل 

املسجل السجاري الرباط تحت الرقم 

.59967

مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

)Redouane MABCHOUR) مواطن 

البيضاء،  بالدار  القاطن  مغربي 

ك دير للفرع.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

تحت   2020 سبس 0ر   14 بالرباط في 

رقم 106696.
رئيس الفرع

73 P

WEBHELP TECHNOPOLIS
S.A

س.ت الرباط رقم 118201

تغيير في اإلدارة
تغيير  مدير عام منسدب

ب وجب محاضر الج ع العام   -  I

بساريخ  املنعقدين  اإلداري  واملجلس 

املساه ة  لشركة   ،2020 ماي   19

 WEBHELP TECHNOPOLIS«

300.000 درهم، التي  S.A« رأس الها 

 ،25 مقرها االجس اعي الرباط أكدال 

زنقة واد املخازن تقرر ما يلي :

ألكزندر  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   (Alexandre FRETTI( فريتي 

مهامه ك سصرف.

بوشويرب  مح د  السيد  تعيين 

 (Mohamed BOUCHOUIRAB(

بالدار  والقاطن  مغربي  مواطن 

البيضاء، ك سصرف جديد.

فيليب  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   (Phillipe BROUTIN( بروطان 

مهامه ك دير عام منسدب للشركة.

مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

)Redouane MABCHOUR) مواطن 

مغربي القاطن بالدار البيضاء، ك دير 

عام منسدب جديد للشركة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

تحت   2020 سبس 0ر   14 بالرباط في 

رقم 106697.
رئيس املجلس اإلداري

74 P

WEBHELP MAROC

S.A

س.ت الرباط رقم 53977

تغيير في اإلدارة
تغيير  مدير عام منسدب

ب وجب محاضر الج ع العام   -  I

بساريخ  املنعقدين  اإلداري  واملجلس 

املساه ة  لشركة   ،2020 ماي   19

 »WEBHELP MAROC S.A«

التي  درهم،   7.300.000 رأس الها 

شارع   ،28 الرباط  مقرها االجس اعي 

عالل بن عبد هللا، تقرر ما يلي :

ألكزندر  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   (Alexandre FRETTI( فريتي 

مهامه ك سصرف.

بوشويرب  مح د  السيد  تعيين 

 (Mohamed BOUCHOUIRAB(

بالدار  والقاطن  مغربي  مواطن 

البيضاء، ك سصرف جديد.

فيليب  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   (Phillipe BROUTIN( بروطان 

مهامه ك دير عام منسدب للشركة.

مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

)Redouane MABCHOUR) مواطن 

مغربي القاطن بالدار البيضاء، ك دير 

عام منسدب جديد للشركة.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

تحت   2020 سبس 0ر   14 بالرباط في 

رقم 106698.
رئيس املجلس اإلداري

75 P



12067 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

 WEBHELP UNIVERSITY

MAROC

SARL AU

س.ت الرباط رقم 66993

تغيير الوكيل
الشريك  محضر  ب وجب   -  I

 ،2020 ماي   19 بساريخ  الوحيد 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

 WEBHELP« الوحيد  الشريك 

 »UNIVERSITY MAROC SARL AU

رأس الها 100.000 درهم، التي مقرها 

االجس اعي الرباط 28، شارع عالل بن 

عبد هللا، تقرر ما يلي :

مهام السيد فيليب بروطان  إنهاء 

مهامه  من   (Phillipe BROUTIN(

كوكيل.

مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

)Redouane MABCHOUR) مواطن 

البيضاء،  بالدار  القاطن  مغربي 

كوكيل جديد.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

تحت   2020 سبس 0ر   14 بالرباط في 

رقم 106699.
املسير

76 P

CASEP

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

رأس الها 4.000.000 درهم

املقر االجس اعي : ت ارة، حي املغرب 

العربي، ع ارة 1428، الطابق األول

رفع رأس ال الشركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ   : أوال 

 ،2020 أغسطس   18 في  بس ارة 

الشريك  قرارات  محضر  تحرير  تم 

شركة   »CASEP« لشركة  الوحيد 

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد والذي قرر ما يلي :

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

2.000.000 درهم، لينسقل بذاك من 

 6.000.000 إلى  درهم   4.000.000

أنصبة   20.000 بخلق  وذلك  درهم 

جديدة بقي ة اس ية محددة في 100 

اكسسابها  تم  منها،  واحدة  لكل  درهم 

وتحريرها عن طريق إدماج األرباح.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

 69873 السجاري  السجل   : ثانيا 

املحك ة السجارية بالرباط.

القانوني  اإليداع  تم   : ثالثا 

 7 باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 106466.

77 P

SUPERETTE DU COIN
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بناء على عقد عرفي أعلن القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املي يزات السالية :

 SUPERETTE DU COIN : اإلسم

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع :

- اسسغالل السوق الصغير.

- بيع وشراء املواد الغدائية .

مسسحضرات  وبيع  شراء   -

السج يل والنظافة.
أوالد  رياض   : اإلجس اعي  املقر 

مطاع سكسور 3 رقم 453 ت ارة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
الرأس ال : 100.000 درهم مكون 

واحدة  كل  قي ة  حصة   1.000 من 

منها 100 درهم.

وإدارتها  الشركة  تسير   : التسيير 

تحت تصرف السيد بوعاصم يحيى 

طبقا  اسعيدي  يوسف   والسيد 

للقانون األسا�سي للشركة مع السلطة 

الكاملة وذلك ملدة غير محدودة.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 
لجهة  لإلستث ار  الجهوي  باملركز 
 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  الرباط 
تحت السجل السجاري رقم 130657.
78 P  

DS AFRICAN POWER
تأسيس 

السجل السجاري : 31821
ب قس�سى عقد عرفي حرر بسال في 
26 أغسطس 2020 تم وضع القانون 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

وذات املواصفات السالية :
 DS AFRICAN  : التس ية 

.POWER
زنقة بني خيران   : املقر اإلجس اعي 

سيكسور 7 قرية والد مو�سى سال.
الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

10.000.00 درهم.
:حراسة البنايات العامة  الغرض 

والخاصة.
املدة : 99 سنة.

املسير : السيدة فاط ة االدري�سي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 
املحك ة اإلبسدائية بسال تحت الرقم 

.34943
79 P

 MAWARED HOUSE RABAT
SUCCURSALE

ش.م.م لشريك وحيد
السجل السجاري : 18445 بالناضور

إغالق فرع
العام  محضرالج ع  ب قس�سى 
يوليو   24 في  املؤرخ  العادي  الغير 

2020 تقرر ما يلي :
بالناضور  الشركة  فرع  إغالق 
القادرية 2 حي املطار تجزئة السعادة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   2 بساريخ  بالناضور 

تحت رقم 2959.
 لإلعالم :املديرين

80 P

DGB GOLF
SARL

رأس الها : 7000.000.00 درهم
مقرها اإلجس اعي : رقم 35 تجزئة 
البساتين املنزه، ع الة الصخيرات 

ت ارة
سجل تجاري رقم : 57243

 15 بساريخ  املسيرة  ب قس�سى قرار 
يونيو 2020 تقرر :

لشركة  اإلجس اعي  املقر  نقل   -
DGB GOLF SARL إلى العنوان السالي 

14 زنقة يوغوزالفيا الرباط.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 106700.
81 P

SOCIETE SWAS SERVICE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : N°2 IMM 13

AVENIE IDRISSI II V.N MEKNES
حل شركة مسبقا

ب كناس  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قرر   ،2020 أغسطس   10 بساريخ 
 SOCIETE SWAS شركة  أعضاء 
الشركة  رأس ال   SERVICES
يوجد  والتي  درهم،   100.000.00
 13 ع ارة   2 رقم  اإلجس اعي  مقرها 
مكناس م.ج  الساني  إدريس   بشارع 

 ما يلي :
وتعيين  مسبقا  الشركة  حل   1-
مأمور  املهدي  املخساري  السيد 

للسصفية.
الشركة  حل  عنوان  تحديد   2-
برقم 2 ع ارة 13 شارع إدريس الثاني 

م.ج  مكناس.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
11 سبس 0ر  السجارية ب كناس بساريخ 

2020 تحت رقم 537.
82 P
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TRAVAUX DIVERS RABAT-

T.D.R
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بساريخ 2 سبس 0ر 2020 بالدارالبيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 TRAVAUX DIVERS  : التس ية 

.RABAT-T.D.R

الهدف : 

والبناء  املخسلفة  األشغال 

باإلضافة إلى هندسة املدينة.

زنقة   13  : السجاري  العنوان 

10املعاريف  رقم   5 الطابق  القصر 

الدارالبيضاء.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم مقس ة إلى 1000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  الصبار 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .

السجاري  السجل  في  السقييد  تم 

 471855 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

بساريخ 15 سب 0ر 2020.

83 P

STE O.M.B.T ELECTRIC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم.

املقر االجس اعي : الحي الصناعي

 رقم 45 ايت ملول.

السأسيس
ب قس�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

ب 10 يوليوز 2020 تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية صفاتها ك ا يلي :  

  STE O.M.B.T  : التس ية 

.ELECTRIC SARL

الهدف اإلجس اعي : ج يع أع ال 

الكهرباء و بوبيناج .

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم )مئة إلف درهم ) 

مقس ة إلى 1000 ألف حصة بقي ة 

على  مقس ة  للواحدة  درهم   100

الشكل السالي :  

ع ر ع يم : 500 حصة

طارق بدوي : 500 حصة 

1000 حصة 

ع يم   السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  ودلك  للشركة  ع رك سير 

محددة

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء 

حالة الس ديد و الفسخ املسبق.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بآنزكان  االبسدائية 

أغسطس 2020 تحت رقم 1235

السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم 20849.

84 P

LES VERGERS TOUBKAL
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفـي تم إيداع   -I

ذات  لشركة  السأسي�سي  القانون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد و ذات امل يزات السالية:

 S.A.R.L. AU Les  : التس ية 

Vergers Toubkal

الهدف : مقاول اإلدارة  الزراعية 

 20  115GH  : االجس اعي  املقر 

تامنصورت  كاردن  مراكش  إقامة 

مراكش

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

مبلغ رأس مال الشركة : 100.000 

بقي ة  حصة  مقسم ل1000  درهم 

100 درهم للحصة.

تم تعيين مح د ر�سى   : التسيير 

غير  لفترة  الشركة  لتسيير  ابودهاج 

محدودة.

تبسدئ السنة  السنة االجس اعية: 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بساريخ   ب راكش،  السجارية  املحك ة 

  5167 رقم  تحت   ،31/08/2020

بالسجل السجاري رقم 105891.

85 P

CLUB LA PERLE DOREE
SARL A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة  

كلوب البيرل دوغي- ش.ذ.م.م 

املساهم الوحيد

 CLUB LA PERLE DOREE SARL« 

».A.U

رأس الهـا 000 100 درهـم

مقـرهـا االجس اعي: حي ارح ة زنقة 

24 

رقم I V 26لداخلة

ب قس�سى عقد عرفي حرر بالداخلة 

تأسست   ،2020 يوليوز   13 بساريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد  باملواصفات الساليـة :

دوغي  البيرل  كلوب   : التس ـيـة 

 CLUB« الوحيد  املساهم  ش.ذ.م.م 

».LA PERLE DOREE S.A.R.L. A.U

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة املساهم الوحيد 

موضوع  خالصة   : املوضوع 

الشركة :

التشغيل،  اإليجار،  اإلدارة، 

الترميم،  السجديد،  السخطيط، 

السياحية،  املساكن  االسسحواذ، 

املوتيالت،  الفنادق،  الرياض، 

كرفانات السخييم، قرية العطالت

حي ارح ة زنقة   : املـقـراالجس اعي 

24 رقم ـIV 26 الداخلة. .

املوسم االجس اعي : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس ير.

في  محددة  الشركة  مدة   : املــدة 

99 سنة من يوم تقييدها في السجل 

السجاري .

التسيـيـر : سسكون الشركة مسيرة 

وملدة غير محددة من طرف :

- السيدة رشيدة بندادة، املغربية 

الجنسية، املزدادة بساريخ : 

لبطاقة والحاملة   1970-02-23 

.NOH801621 : السعريف الوطنية رقم

اإليـداع القـانوني تم بكسابة ضبط 

املحك ة االبسدائية بالداخلة بساريخ :  

20/07/2020 تحت رقم 514.
ملخـص لغايـة النشـر

املسير

86 P

 ANARUZ CONSEIL &

INGENIERIE

SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أنجنيوري-  إ  كنصاي  أناروز 

ش.ذ.م.م

 ANARUZ CONSEIL &«

»INGENIERIE SARL

رأس الهـا 000 100 درهـم، مقـرهـا 

االجس اعي : رقم 23 ح.ص. حي السالم 

داخلة.

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

،2015 مارس   20 بساريخ   بالداخلة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة باملواصفات الساليـة :

إ  كنصاي  أناروز   : التس ـيـة 

 ANARUZ ش.ذ.م.م  أنجنيوري 

»CONSEIL & INGENIERIE S.A.R.L

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

موضوع  خالصة   : املوضوع 

الشركة :
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- السحليل اإلستراتيجي و األنشطة 

اإلستششارية و اإلستشارات 

مراجعة الحسابات واالستشارة   -

االدارية
ح.ص.   23 رقم   : املـقـراالجس اعي 

حي السالم ـ داخلة.

املوسم االجس اعي : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر .

في  محددة  الشركة  مدة   : املــدة 

99 سنة من يوم تقييدها في السجل 

السجاري.

التسيـيـر : سسكون الشركة مسيرة 

وملدة غير محددة من طرف :

منير،  السغروشني  السيد   -

 : بساريخ  املزداد  الجنسية،  املغربي 

السعريف  لبطاقة  والحامل   1196

.B570148 : الوطنية رقم

بكسابة  تم  القـانوني  اإليـداع 

بالداخلة  ضبط املحك ة االبسدائية  

رقم  تحت   05/03/2015  : بساريخ 

.183/2015
ملخـص لغايـة النشـر

املسير

87 P

اليكتوبركة
إشهار تأسيس 

ب قس�سى عقد عرفي مسجل    -  1

 10/08/2020 بساريــــــخ  ب راكش 

»اليكسوبركة«  شركة  تأسيس  تم  

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

مقرها االجس اعي حي  شريك وحيد  
رأس الها  مراكش،   513 سوك ا رقم 

 : السجاري  هدفها  درهم،   100.000

كهربائية  وتركيبات  الخدمة  امسياز 

مكيف هواء.

2 - و قد تم تعيين السيد رضوان 

اوبركة ك سير للشركة و دلك ملدة غير 

محددة.

القانوني  اإليداع  تم   -  3

بساريخ  ب راكش   السجارية  باملحك ة 

 M  5187 تحت عدد   31/08/2020

السجل السجاري 105929.

88 P

SOCIETE AREIA

SARL AU

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى   -  I

القانون  إيداع  تم  في26/08/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات السالية:

  SOCIETE AREIA  «  : التس ية 

 »SARL AU

بشكل  الشركة  غرض   : الهدف 

في املغرب  مباشر أو غير مباشر سواء 

أو في الخارج، سواء لحسابها الخاص 

أو نيابة عن آخرين، عام أو خاص :

استزراع الج 0ري سواء في البحر 

أو في املياه العذبة لالستهالك اآلدمي.

وإنساجها  واملحار  األس اك  تربية 

 - ودولًيا  محلًيا  وتسويقها  وتعبئتها 

وتصنيع  وتصدير  واسسيراد  شراء 

ومعالجة وبيع وتسويق وتوزيع ج يع 

ب ا في ذلك   ، املنسجات االستهالكية 

األحياء  وتربية  البحرية  املأكوالت 

املائية وتربية األس اك املد والجزر ال 

حدود لها.

البحرية  لألس اك  اليرقات  تربية 

بالسالسل  البحرية  واملأكوالت 

الغذائية واألعالف املركبة.

ومنطقة  املفرخات  تطوير   -

استزراع املأكوالت البحرية.

املعامالت  عامة ج يع  وبصفة   -

أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 

املسعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 

 مباشر أو غير مباشر ، كلًيا أو جزئًيا،

بأي من األهداف املذكورة أعاله أو 

بأي كائنات م اثلة أو ذات صلة من 

نشاط  تطور  أو  تعزز  أن  املحس ل 

الشركة.

البيضاء   الدار   : االجس اعي  املقر 

الطابق   3 زنقة س ية إقامة شهرزاد 

5 رقم 22 حي النخيل

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 االجس اعي محددفي 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

100درهم للواحدة، مكستبة  من فئة 

 : و محررة بالكامل و موزعة لفائدة 

السيدة انسصار بوكنسار1000 حصة 

اجس اعية.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.

التسيير : تم تعيين السيدة انسصار 

بوكنسار حاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BE803700 مسيرة للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار 

 ،09/09/2020 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم745341.
ملخص قصد النشر

89 P

REACH X

تاسيس شركة املساه ة
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

15/07/2020 و مسجل ب دينة  يوم 

القوانين  وضع  تم  البيضاء  الدار 

ذات  املساه ة  لشركة  االساسية 

امل يزات السالية :

التس ية : اخذت الشركة تس ية 

REACH X : لها

الغرض : اسسيراد وتصدير.

اسسيراد وتصدير و بيع املشروبات 

الكحولية و غيرها.

الراس ال  حدد   : الراس ال 

و  درهم   300.000 في  االجس اعي 

فئة  من  حصة  الى3.000  مقس ة 

100 درهم للحصة و موزعة كالسالي : 

 GEORGES للسيد  سهم   1498

EMMANUEL BENHAIM

 DANIEL للسيد  1498سهم 

  JOHN EL KESLASSY

 SOUSSAN للسيد  سهم   1

VALERIE

 HELENE للسيد  سهم   1

AUVINET

 EL KESLASSY سهم لال نسة   1

SARA MAUD

 BENHAIM لالنسة  سهم   1

 EMMA HANNAH JEANNE

املقر الرئي�سي : حدد املقر الرئي�سي 

الحي الصناعي أوالد صالح   : للشركة 

رقم 19 تجزئة SI 7 بوسكورة 27182 

الدار البيضاء. 

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

بالسجل  تاريخ تسجيلها  ابسداءا من 

السجاري.

االدارة : مجلس االدارة مسكون من 

4 أعضاء 

 M. GEORGES EMMANUEL

BENHAIM

 M. DANIEL JOHN EL

  KESLASSY

Mme. SOUSSAN VALERIE

Mme. HELENE AUVINET

 GEORGES يترأس املجلس السيد

 EMMANUEL BENHAIM

يعين ك دقق   : مدقق للحسابات 

  BELLAL RACHID للحسابات السيد

 خبير حسابات  القاطن بالدارالبيضاء  :

  105 Boulevard Rahal Meskini

ملدة سنة.

القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

لدى املحك ة السجارية بالرباط يوم  

08/09/2020 و تحت رقم 745138 .

و التسجيل بالسجل السجاري لدى 

يوم  املحك ة السجارية بالدارالبيضاء 

08/09/2020 و تحت 19360.
للنشر و البيان.

90 P
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TD2M
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   2020/08/26 في  بالدار البيضاء 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بامل يزات السالية :

تس ية الشركة : ت د 2 م.

الشركاء : 

الجنسية  ذو  السيد طارق موس 

 3 زنقة  نازيك  بحي  القاطن  املغربية 

رقم 26 عين الشق البيضاء.

السيد مح د مطرب ذو الجنسية 

شارع عبد   334 املغربية القاطن ب 

فرانس فيل   2 طابق  املومن درج ب  

2 - البيضاء.

غرض الشركة : اإلنعاش العقاري.

10 زنقة الحرية   : املقر االجس اعي 

الطابق 3 الشقة 5 - الدار البيضاء.

)مئة  درهم   100.000  : رأساملال 

ألف درهم) مقس ة إلى 1000 )ألف) 

)مائة)  درهم   100 بقي ة  حصة 

للحصة الواحدة واملكستبة واملدفوعة 

نقدا عن طريق :

 50.000  : موس  طارق  السيد 

درهم مقس ة إلى 500 حصة.

 50.000  : مطرب  مح د  السيد 

درهم مقس ة إلى 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

اإلدارة : سسدار الشركة من طرف 

طارق  أو  مطرب  مح د  السيدين 

موس.

بسوقيع  الشركة  تلتزم   : السوقيع 

طارق موس و مح د  املسيرين معا، 

الفصل  مقسضيات  وفق  مطرب 

للشركة،  األسا�سي  القانون  من   14

في  القانونية  اإلجراءات  تنفيذ  تم 

اليبضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم التسجيل 471573.

91 P

FIVE BRANDS
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   2020/08/12 في  بالدار البيضاء 

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة بامل يزات السالية :

تس ية الشركة : فايف براندس.

الشركاء : 

السيد ع اد السبتي ذو الجنسية 

عبد  شارع   70 ب  القاطن  املغربية 

 - راسين   3 ط  قدور  بن  اللطيف 

البيضاء .

ذو  الح يدي  السيد مح د يسر 

الجنسية املغربية القاطن ببوسكورة 

الخضراء  املدينة   5 فيال  اوكسجين 

بوسكورة البيضاء..

غرض الشركة : اسسيراد وتصدير 

املالبس الجاهزة ومنسجات النسيج.

10 زنقة الحرية   : املقر االجس اعي 

الطابق 3 الشقة 5 - الدار البيضاء.

)مئة  100.000 درهم   : رأس املال 

ألف درهم) مقس ة إلى 1000 )ألف) 

)مائة)  درهم   100 بقي ة  حصة 

للحصة الواحدة واملكستبة واملدفوعة 

نقدا عن طريق :

 50.000  : السبتي  ع اد  السيد 

درهم مقس ة إلى 500 حصة.

: الح يدي  يسر  مح د   السيد 

 500 إلى  مقس ة  درهم   50.000

حصة.

املدة : 99 سنة.

اإلدارة : سسدار الشركة من طرف 

أو  الح يدي  يسر  مح د  السيدين 

ع اد السبتي.

بسوقيع  الشركة  تلتزم   : السوقيع 

أحد املسيرين، مح د يسر الح يدي 

مقسضيات  وفق  السبتي  ع اد  أو 

القانون  من   14 و   13 الفصلين 

األسا�سي للشركة.

القانونية  اإلجراءات  تنفيذ  تم 

في املحك ة السجارية بالدار اليبضاء 

تحت رقم التسجيل 471571.

92 P

AIGLE VERT TRANS

SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى   -  I

القانون  إيداع  تم  في07/08/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة و ذات امل يزات السالية :

  AIGLE VERT TRANS  : التس ية 

.SARL AU

الهدف : غرض الشركة في كل من 

املغرب والخارج:

والخدمات  للغير  البضائع  نقل 

اللوجستيكية.

املقر االجس اعي : مج وعة 2 زنقة  

مومن  سيدي   1 الطابق   1 رقم   3

جديد-الدار البيضاء

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100.درهم للواحدة، مكستبة 

:  و محررة بالكامل و موزعة لفائدة 

حصة   1000 علي  يونس  السيد 

اجس اعية.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.

تم تعيين السيد يونس   : التسيير 

علي مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالدار البيضاء، تحت رقم470847.
ملخص قصد النشر

93 P

STE EMICHAOUEN

SARL AU

مؤرخ  أسا�سي  قانون  ب قس�سى 

قد  بشفشاون.   31/08/2020 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

»STE »EMICHAOUEN : التس ية 

SARL AU

ذات  :شركة  القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .

دار  مشغل   : االجس اعي  الهدف 

الضيافة أو رياض

درهم    90.000  : املال  رأس 

مقس ة إلى 900 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.

الشريك الوحيد : السيد فيالفوي 

الير اي يليو الحامل لجواز السفر رقم  

حصة   900 ي سلك  أ.ج541815،  أ. 

اجس اعية  

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجن0ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ  التسجيل.

حي  البقال  درب  االجس اعي  املقر 

الصبانين شفشاون.

الشريك  لفائدة  كلها  األرباح: 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد, 

القانونية 5 %

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

فيالفوي الير اي يليو مسيرا للشركة   

ملدة غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 10/09/2020 بساريخ  بشفشاون 

تحت رقم 81/2020
مقسطف للنشر واإلشهار.

95 P
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LASPONDA

ش. م. م.

 ICE : :السعريف املوحد لل قاولة

002598080000009

تأسيس شركة 

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

بساريخ  مسجل  و   2020  /11/08

القانون  وضع  تم   26/08/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة يسلخص في ا يلي :

.LASPONDA : التس ية -

ذات  شركة   : القانوني  -الشكل 

املسؤولية املحدودة.

- املقر االجس اعي : الدار البيضاء –

–مقاطعة  مشروع جنان كاليفورنيا 

–كاليفورنيا  الكري ات  الشق  عين 

–حصري  كاليفورنيا  جنان  –اقامة 

ع ارة   8 طرانش  الزمرد-السجزئة8  

-15محل رقم 3

وتسيير  اسسغالل   : الهدف   -

املطاعم –سناك-بيتزيريا –مقاهي –

مخ0زة-السجارة –

اشغال   – السصديرواالسسيراد 

مخسلفة ومسنوعة .

من  مسيرة  الشركة   : التسيير   -

طرف املسير عبد اللطيف سايد و من 

طرف املسير مح د شران. 

  100.000  : الشركة  رأس ال   -

حصة   1000 إلى  مجزئة  درهم 

اجس اعية  قي ة كل واحدة 100درهم  

- املدة : 99 سنة.

-  تم التسجيل في املحك ة السجارية  

تحت   07/09/2020 بساريخ  للبيضاء 

رقم 471173.

95 P

 STE TALASSEMTANE CARS

SARL AU

مؤرخ  أسا�سي  قانون  ب قس�سى 

قد  بشفشاون   27/08/2020 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

 STE TALASSEMTANE : التس ية

CARS SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجس اعي :  كراء السيارات 

بدون سائق.

درهم    100.000  : املال  رأس 

فئة   من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة.

اوالد  السيد   : الوحيد  الشريك 

بن و�سى عبد الرحيم  الحامل لبطاقة 

السعريف الوطنية رقم ل ج 20043، 

ي سلك 1000 حصة اجس اعية.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ  التسجيل.

حومة املداريس  املقر االجس اعي  

اقليم  تازة  باب  مركز  ال0ريسبي 

شفشاون.

الشريك  لفائدة  كلها   : األرباح 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

القانونية 5%.

اوالد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  مح د  بن و�سى 

السعريف الوطنية رقم ل س 255845 

مسيرا للشركة   ملدة غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 10/09/2020 بساريخ  بشفشاون 

تحت رقم 82/2020.
مقسطف للنشر واإلشهار.

96 P

اجال طرونس تور

ش م م 

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد،

رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم.

مقرها االجس اعي : 267 شارع 

ابراهيم الروداني امسداد، تجزئة 

الفسح،

الطابق االول رقم 3، الدار البيضاء.

ICE 002438071000066

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ ب   -

12.03.2020 تم تأسيس شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بالخصائص السالية : 

 EJAL  : االجس اعية  التس ية   •

تور  اجال طرونس   TRANS TOUR

ش م م. 

شارع   267  : االجس اعي  املقر 

تجزئة  امسداد،  الروداني  ابراهيم 

الدار   ،3 رقم  االول  الطابق  الفسح، 

البيضاء

• النشاط السجاري :

• نقل املسسخدمين،

بسيارات  نقل املوظفين األطر    •

فاخرة  او بحافالت صغيرة ،  

املسسوى  على  البضائع   نقل   •

الوطني او العالمي ،

الحافالت  أو  الشاحنات  تأجير   •

الصغيرة ونقل البضائع.

وسائل  على  والعرض  اإلعالن   •

عن  نيابة  بالشركة  الخاصة  النقل 

الشركة أو نيابة عن الغير

واالسسيراد  والبيع  الشراء   •

والس ثيل  والسأجير  والسصدير 

عام  بشكل  والسجارة  واإلرسالية 

املواد  ج يع  في  أشكالها  بج يع 

واألصناف واللوازم وامللحقات.

• و بصفة عامة  ج يع  الع ليات 

 ، املنقولة  الصناعية،  السجارية، 

بصفة  املسعلقة   املالية  و  العقارية 

بالع ليات   - أو غير مباشرة  مباشرة 

شانها  من  التي  و  أعاله  املذكورة 

تحقيق تن ية نشاط الشركة.

99 سنة ابسداء من   : املدة   •
يوم تسجيلها بالسجل السجاري      

في  محدد   : مال  الرأس   •

 1000 الى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة دفعت قي تها  كاملة 

من طرف  السيد الشسوكي جالل  . 

• تسيير الشركة : تم تعيين السيد 

 الشسوكي جالل، من جنسية مغربية،

 M رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

  352 الزمامرة،  457354الساكن ب 

حي النهضة، مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة. 

• السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديس 0ر من كل سنة. 

بعد  الصافي  يوزع   : االرباح   •

االحسياطي  لفائدة   %  5 اقسطاع 

القانوني و الفائض يسصرف به حسب 

قرار الشريك الوحيد.

- تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

املحك ة السجارية بالدار البيضاء  
ملخص قصد النشر 

املسير 

97 P

LANDARY BROKERAGE
 SARL AU

إنشاء شركة محدودة املسؤولية  
بساريخ  مؤرخ  عقد  ب قس�سى 
ت ت صياغة القانون   12/08/2020

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي

 LANDARY  : الشركة  إسم 

   : BROKERAGE SARL AU
نشاط الشركة: وسيط عقاري 

الرأس ال : قي سه 100.000 درهم 

مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 

درهم للواحدة قس ت كالسالي :
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السيد أمين الحي ر 1000 حصة

 117 : إقامة الزرقاء  مقر الشركة 

 2 الشقة   1 مونيرالطبقة  ابنو  زنقة 

املعاريف الدارالبيضاء

املدة : 99 سنة

الرقم السجاري : 471507

إلى  يناير  فاتح  من  املالي  الس رين 

غاية 31 ديس 0ر من كل سنة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد أمين الحي ر  ملدة غير محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم 745347 بساريخ 09/09/2020.

98 P

MB PLAST

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى   -  I

القانون  إيداع  تم  في13/08/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة MB PLAST و ذات امل يزات 

السالية :

   MB PLAST : التس ية *

* الهدف انساج  انابيب بالستيكية    

اشراق  مركز   : االجس اعي  املقر   *

ع ارة رقم 25 رقم 14 الطابق الثاني 

الدار البيضاء  

* املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.

* الرأس ال االجس اعي : الرأس ال 

 1.000.000 في  محدد  االجس اعي 

حصة  حصسين  إلى  مقسم  .درهم 

 .6700/3300 فئة  من  اجس اعية 

بالكامل  و محررة  مكستبة  للواحدة، 

و موزعة لفائدة : املصطفى بوعودة

البوهالي مح د :

املج وع : 10.000.

تبسدئ   : االجس اعية  السنة   *  

يناير  فاتح  من  االجس اعية  السنة 

وتنسهي في 31 دجن0ر.

البوهالي  تعيين  تم   : التسيير   *

بوعودة.. املصطفى  السيد  و  مح د 

مسيرا ن للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار 

 .31/08/2020 بساريخ   البيضاء، 

تحت رقم  470609.
ملخص قصد النشر

99 P

Fiduciaire 3G

Rue Alhoudhoud 81

Casablanca

Tél : 05.22.22.73.83

GROUPE DIMASSUR
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد  

  06 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 ف0راير 

وحيد   بشريك  املسؤولية  محدودة 

وذلك باملواصفات السالية :

 GROUPE  : التس ية 

.DIMASSUR SARL AU

املوضوع : وسيط و وكيل السامين.  

شارع   132  : االجس اعي  املقر 

الدار   14 الشقة  الثاني  الحسن 

البيضاء .
درهم   1.050.000 املال  رأس 

 100 سهم بقدر   10500 موزع على 

درهم لكل سهم موزع ما بين هو عيني 

و نقدي .

السيد  طرف  من   : املساه ة 

.املسير: السيد  بوهالل مح د حسن 

بوهالل مح د حسن الشريك الوحيد 

الصالحيات  بج يع  الشركة  في 

الواسعة و ملدة غير محدودة.

99 سنة ابسداء من تاريخ   : .املدة   

تأسيس الشركة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 470837 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بساريخ 2 سبس 0ر 2020.

100 P

GOUVERNANCE PRESTIGE

SARL

اقامة علي 3،الطابق الثاني شقة رقم 6،جليز 

مراكش

الهاتف 05.24.43.32.42 الفاكس 

05.24.43.32.42

CLINIQUE TARGA

 SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�سى عقد خاص مؤرخ   –1

ب راكش في -30-05 2017، تم تحرير 

محدودة  لشركة  أسا�سي  قانون 

املسؤولية و ذات امل يزات السالية.

محدودة  شركة   : التس ية 

 CLINIQUE TARGA« املسؤولية 

.SARL

بناء   : : هدف الشركة هو  الهدف 

مصحة طبية خاصة.

أي ع لية تسعلق بإدارة املصحة، 

وال سي ا التشغيل أو اإليجار.

الع ليات، ج يع  أعم،   وبشكل 

القانونية  طبيعتها،  كانت  مه ا 

واملدنية  واملالية  واالقسصادية 

املذكور  بالكائن  املسعلقة  والسجارية، 

أخرى م اثلة أو  أعاله أو بأي أشياء 

تعزز  أن  املحس ل  من  صلة،  ذات 

مباشر  غير  بشكل  أو  مباشر  بشكل 

الهدف الذي تسعى إليه الشركة أو 

امسدادها أو تطويرها.

 2 3 الطابق  املقر: إقامةعلي مبنى 

شقة 6 كيليز مراكش.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

كل  قي ة  حصة،   1000 إلى  مقسم 

موزعة بين  درهم،   100 واحدة منها 

شريكين بحصص مسفاوتة.

السيد  الشركة  يسير   : اإلدارة 

الجنسية  مغربي  الرزاق  عبد  رزقي 

سطات  سعيد  والد  مواليد  من 

رقم البطاقة  حامل   ،1970/01/20

BJ109835، ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من 01 يناير إلى 31 

ديس 0ر.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب راكش 

رقم  تحت   2020  /08/07 بساريخ 

.105533

101 P

أشكود
HKAUDE

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد، رأس الها 100.000 

درهم.

املقر االجس اعي : 27 زنقة والد زيان 

12 حي الفونسيار،  05 الشقة  ع ارة 

الدارالبيضاء.

عرفيا  حرر  عقد  على  بناء 

يوليوز   28 بساريخ  بالدارالبيضاء، 

لشركة  تأسي�سي  نظام  أقيم   2000

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

بها  الجاري  للقوانين  تخضع  وحيد 

الع ل وذات الخصوصيات السالية 

التس ية االجس اعية : أشكود

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد،

م ارسة   : األسا�سي  املوضوع 

واملخطط  املع اري  املهندس  مهنة 
الحضري

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تسجيلها في السجل السجاري

املقراالجس اعي : 27 زنقة والد زيان 

12 حي الفونسيار،  05 الشقة  ع ارة 

الدارالبيضاء،

  100  000  : رأس املال االجس اعي 

إلى  درهم مقس ة  )مئة ألف درهم) 

درهم لكل   100 1000 حصة بقي ة 

الوحيد  الشريك  إلى  م نوحة  منها، 

هشام خطبي : 1.000 حصة..

تم تعيين املسير ملدة غير محددة 

التسيير : السيد هشام خطبي.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.
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أنجز   : الضبط  بكسابة  الوضع 
الضبط  بكسابة  القانوني  اإليداع 
لدى املحك ة السجارية بالدارالبيضاء 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   07 بساريخ 

.745031
سجلت الشركة في سجل السجاري 
سبس 0ر   07 بساريخ  بالدارالبيضاء 
من   471175 رقم  تحت   2020

التسجيل السحليلية.
ب ثابة مقسطف وبيان 

102 P

FISH IMSSOUANE 
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأس ال : 100.000 درهم

املقر اإل جس ا عي : حي مانضرونا 
الزنقة 14 رقم 144 و 146 عين 

الشق الدار البيضاء 
 RC : 471299 - I.F : 45943412

- - TP : 34003278 
ICE : 002601773000014

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 
أغسطس   26 بساريخ  بالدار البيضاء 
األسا�سي  النظام  وضع  تم   2020

للشركة :
التس ية : فيش إمسوان ش.م.م.

الغرض من   : النشاط اإلجس اعي 
الشركة هو القيام في املغرب باألصالة 
عن نفسها وبالنيابة عن أطراف ثالثة 

بالع ليات السالية :
تاجر أس اك طازجة ؛

طازجة الس كية  املنسجات   بيع 
أو مج دة أو كاملة أو مقطعة ؛

تجارة واسسيراد وتصدير املنسجات 
البحرية ؛

الطازجة  األس اك  تصدير 
البحرية  املأكوالت  وج يع  املج دة 

والصيد وتجارة األس اك ؛
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  السجارية 
بشكل  املسعلقة  واملالية  والعقارية 
كليا أو جزئيا،  مباشر أو غير مباشر، 
بأي من األشياء املحددة أو بأي أشياء 

م اثلة أو مرتبطة.

حي مانضرونا   : املقر االجس اعية 
عين   146 و   144 رقم   14 الزنقة 

الشق الدار البيضاء.
في  الشركاء  يساهم   : األسهم 
الشركة نقدا بقي ة 100.000 درهم.

 : السيد بيجرش الحسن ب ت و 
J459830 : 80.000 درهم.

 : السيد كين زوالي مح د ب ت و 
BHB564889 : 20.000 درهم.

الرأس ال :
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
درهم  ألف  مائة  درهم)   100.000(
سهم  ألف   (1000( إلى  مقس ة 
درهم   (100( مائة  اس ية  بقي ة 
مقابل  مدفوعة ومخصصة للشركاء 

مساه اتهم الخاصة كاآلتي :
 800  : الحسن  بيجرش  السيد 

حصة.
 200  : السيد كين زروالي مح د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 0ر.

السيد  الشركة  يدير    : اإلدارة 
بيجرش الحسن.

بالسوقيع  الشركة  تلزم   : السوقيع 
الحسن  بيجرش  للسيد  الوحيد 

.J459830 حامل ب.ت.و
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 745281 
)السجل السجاري 471299).
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 SOCIETE DU LOTISSEMENT
AMAL

شركة مساه ة رأس مالها 
1.000.000 درهم 

مقرها االجس اعي : بالدارالبيضاء، 
42، شارع عبد الكريم الخطابي

اخسســــــام السصفيــــــــــــــــــة
العادية  غير  العامة  الج عية  ان 
2019، قد وافقت  31 أكسوبر  بساريخ 
إعطاء  و  السصفية  حسابات  على 

اإلبراء لل صفي،

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  ضبط  كسابة 

 بالدارالبيضاء بساريخ 28 نوف 0ر 2019

تحت رقم 721720.

104 P

  BATI CONSEIL
ش م م ذات شريك وحيد  رأس الها 

10.000 درهم 
زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء 

حل قبل األجل للشركة
العام  الج ع  ب قس�سى   -  1

 01-06-2020 بساريخ  االسسثنائي 

قررت الشريكة الوحيدة حل الشركة 

املذكورة أعاله قبل انتهاء املدة املحددة 

الشريكة  نصبت  قد  و  تصفيتها.   و 

مهسدي  كنزة  السيدة  الوحيدة 

القيام  أجل  من  ك صفية  نفسها 

الجارية، االجس اعية   بالع ليات 

تحقيق األصول و  تخليص الديون.

مقر السصفية حدد بزنقة جعفر 
بوركون  املشرق  إقامة  حبيب  ابن 

الدار البيضاء.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

تحت   14-09-2020 بساريخ  البيضاء 

رقم 745837.
من أجل السخليص و اإلشهار

105 P

 AXEMCO شركة
شركة محدودة املسؤولية

تبعا للج ع العام املنعقد بساريخ 

2016 قرر مساه و شركة  أبريل   19

AXEMCO محدودة املسؤولية البالغ 

درهم والكائن   10.000,00 رأس الها 

بالدار البيضاء  االجس اعي  مقرها 

 644 ع ارة  الخامس  مح د  شارع 

مكسب رقم 7 الطابق 3 :

1- تصفية الشركة ؛

اللطيف  عبد  السيد  تعيين   -2

كسبي مصفيا للشركة ؛

لسصفية   املقرر  العنوان   -  3

شارع مح د  الدار البيضاء   : الشركة 

 7 رقم  مكسب   644 ع ارة  الخامس 

الطابق 3

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

بالدار البيضاء تحت رقم 00604559 

بساريخ 23 ماي 2016

106 P

 WEWORK X 

 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأس الها ............ درهم

املقر االجس اعي : 207 شارع املقاومة 

الطابق 3 مكسب 6، الدار البيضاء

RC 428 801

تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

أغسطس   18 بساريخ  بالبيضاء 

قرر الشريك الواحد لشركة   ،2020

 .WEWORK X«

محدودة  شركة   ،  .»  SARL AU

ما  الواحد  الشريك  ذات  املسؤولية 

يلي :

تصفية الشركة.

قرر الشركاء تعيين السيد ة حنان 

ايت عي�سى للقيام بالسصفية.

شارع   207  : هو  السصفية  مقر 

 ،6 مكسب   3 الطابق  املقاومة 

الدار البيضاء

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

2020 تحت  09 سبس 0ر  بالبيضاء في 

عدد 745 447.

107 P
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عماد كليم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

والشريك الوحيد

برأس ال : 100.000 درهم

الشريك الوحيد 

برأس ال 100.000 درهم

الكائن : 144 شارع مح د س يحة 

اقامة جوهرة مح د س يحة الطابق 

6 رقم 35 الدار البيضاء

اجس عت في اجس اع غير عادي في 

يترأس  املذكور  الرئي�سي  املكسب  مقر 

االجس اع ع اد ناوني ك دير للشركة 

ع اد  السيد   : موجود  املذكورة، 

االعالن  يسم  ذلك،  على  وبناء  ناوني 

تشكيل الج عية العامة غير العادية 

على النحو الواجب وي كنها السداول 

بشكل صحيح ينعقد هذا االجس اع، 

والقانون،  النظامية  لألحكام  وفقا 

بهدف املداولة حول جدول األع ال 

السالي :

جدول األع ال ؛

الحل املبكر للشركة ؛

تعيين املصفي ؛

تحديد مقر السصفية ؛

أسئلة مسنوعة ؛

ولم  النظر  وجبات  تبادل  بعد 

طرح  تم  الكل ة،  أخذ  أحد  يطلب 

على  للسصويت  السالية  القرارات 

السوالي :

لم يسم بيعها منسظم منذ إنشائها، 

مسوقعا،  كان  حلها  قررت  وبالسالي 

قرر  ناوني  ع اد  السيد  االجس اع 

اإلجس اع العام تعيين املكسب الرئي�سي 

مح د  شارع   144 في  للسصفية 

س يحة اقامة جوهرة مح د س يحة 

الطابق 6 رقم 35 الدار البيضاء.

ج يع الصالحيات مخولة لحامل 

نسخة أصلية أو نسخة أو مقسطف 

تنفيذ  أجل  من  املحاضر  هذه  من 

ج يع اإلجراءات من كل ذلك أدناه 

املطلوبة في مثل هذه األمور.

الذي  الحالي  املحضر  تحرير  تم 

قرائسه  بعد  اشريك  عليه  وقع 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بالدار البيضاء   السجارية 

13 يناير 2020 تحت رقم 726760.

108 P

PRESSING LA SOURCE

و عنوان مقرها االجس اعي 7 مكرر 

تجزئة حفيظة عين السبع الدار 

 7 BIS LOT HAFIDA AIN البيضاء

SEBAA CASABLANCA

رقم السقييد في السجل السجاري : 

150111

حل شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

)في طور السصفية)
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020تقرر  من يوليوز   07 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  شركةذات  حل 

مبلغ   PRESSING LA SOURCE

راس الها 10000 درهم عنوان مقرها 

حفيظة  تجزئة  مكرر  االجس اعي7 

عين السبع الدار البيضاءنتيجة لقرار 

الشركاء :

االمل  بحي  السصفية  مقر  وحدد 

تيط   5 الشرقية شقة  ليراك  اقامة 

مليل البيضاء.

و عين :

عبدالجليل  برزي  السيد   *

عنوانه  و   BARAZZI ABDELJALIL

:حي االمل اقامة ليراك الشرقية شقة 

البطاقة  رقم  البيضاء  مليل  تيط   5

ك صفي   BH264302 الوطنية 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم  تحت   2020 أغسطس   07

.742296

109 P

R-SMOKE 

S.A.R.L AU»

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

رأس الها: 100000.00 درهم.

املقر االجس اعي : 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 

الدار البيضاء

حل الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

22 أكسوبر  االسسثنائي املنعقد بساريخ 

ع ور هند  السيدة  قررت   2018 

ما يلي :

*حل الشركة قبل األوان

باملقر  السصفية  مقر  *تحديد 

بالبيضاء265  للشركة  االجس اعي 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 

تكليف السيدة هند ع ور من   *

طرف الج ع العام ك سؤولة بع لية 

السصفية إلى غاية انتهائها

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية بالبيضاء 

بساريخ وذلك   683198 رقم   تحت 

26 نوف 0ر 2018.

110 P

SIF-BIJOUX 

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأس الها 100.000,00 درهم

املقر االجس اعي : 224 زنقة 40 

حي الهدى، ق ج ابن مسيك، 

الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

 ،2020 يوليو   27 بساريخ  بالبيضاء 

لشركة سيف  الواحد  الشريك  قرر 

املسؤولية  محدودة  شركة  بيجو، 

ذات الشريك الواحد ما يلي :

تصفية الشركة.

قرر الشريك الواحد تعيين السيد 

للقيام  الدين  سيف  عبدالص د 

بالسصفية.

زنقة   224  : هو  السصفية  مقر 

مسيك،  ابن  ج  ق  الهدى،  حي   40

الدار البيضاء

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

2020 تحت  07 سبس 0ر  بالبيضاء في 

عدد 745087.
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 PODCAST PRODUCTION

ش.م.م

رأس الها 100.000 درهم 

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

تفويت حصص اجس اعية

26- بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

أبوبكر  السيدين  فوت   08-2020

 1.000 الساورتي  وح زة  جديوي 

طارق  للسيد  ي سلكانها  التي  حصة 

حكيم الذي يقبلها و تبعا لذلك تم 

محدودة  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

2 - تغيير التسيير:

تم قبول اسسقالة السيد أبوبكر 

من  الساورتي  والسيد ح زة  جديوي 

تعيين  و  للشركة  ك سيرين  مهامه ا 

وحيد  ك سير  حكيم  طارق  السيد 

للشركة مع كافة الصالحيات ولفترة 

غير محددة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 14-09-2020 بساريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم 745836.
 من أجل السخليص و اإلشهار 

112 P
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 CRECHENDO B PRIVEE
SARL

الرأس ال االجس اعي 100.000
املقر االجس اعي : الدار البيضاء تجزئة 

60 اقامة اوري بوسكورة ج اعة 
بو سكورة 

السجل السجاري عدد : 395289
 السعريف الضريبي : 25033895

اسسقالة 3 مسييرين
تعيين مسير جديد

 امضاء مسير وحيد للشركة
الج ع  محضر  ب قس�سى   -I
لشركة  للشركاء  العادي  غير  العام 
  CRECHENDO B PRIVEE SARL
بساريخ 20 يوليوز 2020 ، والذي قرر 

فيه خصوصا ما يلي :
3 مسييرين السيدات  اسسقالة  1ـ 
بنكيران  سكينة  و  بنشقرون  بديعة 

والسيد سل ان بنكيران
جديد  مسير  تعيين  اعادة   -  2

السيدة سهام بنكيران
للشركة  وحيد  مسير  امضاء   -  3

السيدة سهام بنكيران
- تعديالت في القانون األسا�سي   3

للشركة
جديدة  قوانين  اعس اد   -  4

بالقانون االسا�سي للشركة
6 - السلطات 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
شتن0ر   10 بساريخ  بالدار البيضاء 

2020 تحت عدد 745559.
لل قسطف والبيان
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RATEC
االســســـثـــنـــائي  الـــجـــ ــــع  اثــــر  عـــلـى 
 06 بـــســــاريــــخ  الــــ ــــنـــعـــقـــد  للـــشــــركــــاء 

يوليو 2020 تــــقـــررمـــــابــلــي :
الــرئـــيـــســـي  الــ ــقـــر  انــســقـــال 

للــشــركـــة
مـــن

عــــ ـــارة رقــــم   2 زنـــقـــة  ديـار الـوفـاء 
مــوالي  مــنــطـــقـــة   12 رقم  مـــحـــل   44

رشــيــد الـــبـــيـــضــاء

إلى 
عــــ ـــارة رقــــم   1 زنـــقـــة  ديـار الـوفـاء 

مــوالي  مــنــطـــقـــة   2 رقم  مـــحـــل   18
رشــيــد الـــبـــيـــضــاء

تــــحــيــيــن الــقــانـــون الـــداخـــلـــي 

للـــشـــركـــة 
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صوطوريك ش.ذ.م.م

شركة أشغال السنظيم و املراجعة املحاسبية 

) مكسب معس د من طرف الدولة )

5, زنقة أكيسان حي كوتيي الدار البيضاء

الهاتف 89 – 66 – 26 – 0522

DAR EL HAMRA  دار الحمرة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس ال : 100.000.00 درهم

مقر الشركة : 5-7 زنقة 26 االلفة 

الدار البيضاء 

سجل السجاري : رقم 103919

  السعريف الضريبي : رقم 

02222909

العام  ج ع  عقد  ب قس�سى 

بالدار البيضاء  املنعقد  االسسثنائي 

املؤرخ   2020 أغسطس   3 بساريخ 

بالدار البيضاء تحت الدالالت السالية 

 RE224671233 ;OR19471/2020

تقرر ما يلي : 

الجديد  بالسوزيع  االعتراف   -  1

لرأس املال بعد وفاة شريك. 

الشركة  أسهم  ببيع  اإلذن   -  2  

واملوافقة على الشركاء الجدد.

 السوزيع الجديد لرأس ال ) املادة 

: (7

السيد عادل املهذب 800 حصة

السيد هيثم املهذب 50 حصة

السيدة أماني املهذب 50 حصة

السيد عث ان املهذب 50 حصة

السيدة عايدة املهذب 50 حصة

املج وع 1000 حصة

املهذب  عادل  السيد  تثبيت   -  3

ك سير وحيد للشركة.

إلى:  الشركة  بنقل مقر  إقرار   -  4
 ،  1 رقم   N مج وعة   ،131 شارع 

األلفة حي الحسني الدار البيضاء.

تعديل عام للقانون األسا�سي   -  5
للشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالدار البيضاء  السجارية 
رقم  تحت   2020 أكسوبر   01

.744476\18669
عن املسسخلص و البيانات

املديرية 
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 SOCIETE MOBI SELECT
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها 500.000 درهم

املقر االجس اعي : امسداد شارع مح د 
السادس املنطقة السياحية أكدال 

مراكش
لسفويت  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الحصص بساريخ 26 أغسطس 2019 
 »MOBI SELECT « قرر شركاء شركة

ما يلي :
 100 بقي ة  حصة   500 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد أنس البنين لفائدة السيد عبد 

العزيز البنين.
 100 بقي ة  حصة   500 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
اآلنسة ياس ينة البنين لفائدة السيد 

عبد العزيز البنين.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   15 السجارية ب راكش بساريخ 

2019 تحت رقم 108734.
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 SOCIETE MOBI SELECT
 S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها ,500.000 درهم

املقر االجس اعي : امسداد شارع مح د 
السادس املنطقة السياحية أكدال 

مراكش
لسفويت  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2019 نوف 0ر   13 بساريخ  الحصص 
 »MOBI SELECT « قرر شركاء شركة

ما يلي :

 100 بقي ة  حصة   500 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
البنين لفائدة السيدة  اآلنسة سناء 

عزيزة لزرق.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2020 تحت رقم 111415.
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 SOCIETE MOBI SELECT
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها : 500.000 درهم

املقر االجس اعي : امسداد شارع مح د 
السادس املنطقة السياحية أكدال 

مراكش
لسفويت  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2019 ديس 0ر   23 الحصص بساريخ 
 »MOBI SELECT « قرر شركاء شركة

ما يلي :
 100 بقي ة  250حصة  تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
اآلنسة لينا لحلو لفائدة السيد فوزي 

لحلو.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بساريخ  ب راكش  السجارية 

2020 تحت رقم 111416.
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 Maître Amine MAHFOUD

 LA SOCIETE 12
 BOULEVARD BRAHIM

ROUDANI
 SARL

الرأس ال االجس اعي 100.000 درهم 
املقر االجس اعي: الدارالبيضاء 134 

شارع الزرقطوني 
السجل السجاري عدد 148521: 
السعريف الضريبي : 01048150
- توزيع حصص الشريك املسوفى 

تأكيد توزيع أسهم رأس ال الشركة-
- وفاة املدير

- تعيين مدير جديد
الج ع  محضر  ب قس�سى   -  I
شركة  للشركاء  العادي  غير  العام 
 12 BOULEVARD BRAHIM«
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 07 بساريخ   ،  ROUDANI « SARL

يوليوز 2020 والذي قرر فيه ا مايلي:

1) توزيع حصص الشريك املسوفى 

املرحوم عبد الرزاق ابن كيران؛

الجديد  بالسوزيع  االعتراف   (2

لرأس ال الشركة ؛

3) وفاة املدير املرحوم عبد الرزاق 

ابن كيران ؛

4) تعيين املدير الجديد وهو السيد 

مح د زكريا بن كيران؛

5) تعديل املادتين 7 و 15 بالقانون 

األسا�سي للشركة.

6) تفويض خاص للصالحيات

7) أسئلة مخسلفة

لدى  القانوني  اإليداع  تم   

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

شتن0ر   07 بساريخ  بالدار البيضاء 

2020 تحت عدد 744975.
لل قسطف والبيان
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KHOULDI COLOR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأس ال : 150.000 درهم

املقر الرئي�سي : 108، شارع بنورميك 

حي انيقريت الدار البيضاء

RC58749 : الدار البيضاء

وفاة شريك
العام  الج ع  محضر  على  بناء 

 ،2020 يوليو   17 بساريخ  االسسثنائي 

تقرر ما يلي :

السيد  الشريك  بوفاة  عل ا 

أسه ه  نقل  تم  سعيد،  الخلدي 

لصالح ورثسه الشرعيين كالسالي :

السيدة عائشة العي�سي ؛

السيدة نعي ة الخلدي ؛

السيدة زينب الخلدي ؛

السيدة زهرة الخلدي ؛

السيد ابراهيم الخلدي ؛

السيد حسن الخلدي ؛

السيد لحسن الخلدي.

محدودة  غير  ملدة  املسيرة  تعيين 

السيدة عائشة العي�سي.

في  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ الدار البيضاء   محك ة 

9 أغسطس 2020 تحت رقم 19316.
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فيدما

الهاتف: 022.40.46.35

contact@fidma.ma ال0ريد االلكتروني :

الدار البيضاء

شيلي واترتكنولوجي ش م

تعيين م مجلس االدارة

الج عية  محضر  ب قس�سى 

 2020 يونيو   30 العادية  العامة 

رأس الها  م  واترتكنولوجي ش  شيلي 

مقرها  درهم،   2.504.000,00

كلم   7.2 بالدار البيضاء،  االجس اعي 

السبع  عين  الجديدة  الرباط  طريق 

20600، قرر الشركاء ما يلي : 

السعيين في منصب عضو مجلس 

تنسهي  سنوات  ست  ملدة  اإلدارة 

العادية  العامة  الج عية  بانعقاد 

املالية  السنة  حسابات  العس اد 

.2025

السيد صالح الدين قدميري

السيد كريم قدميري

السيد مح د يحيى زني0ر

السيدة فوزية الج ل

كرئيس ملجلس اإلدارة   ، السعيين 

اإلدارة  مجلس  رئيس  بعنوان 

صالح  السيد  السنفيذي:  والرئيس 

الدين قدميري ملدة واليسه كعضو في 

مجلس اإلدارة املذكور ، أي حتى نهاية 

الذي  العادي  غير  العام  االجس اع 

سيبت في حسابات للسنة املنتهية في 

.12.31.2025

تم باملحك ة  اإليداع القانوني :   *

بساريخ  بالدار البيضاء  السجارية 

31/08/2020 رقم 744356
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 D& S COM مكسب الحسابات

ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحدين إقامة

 يوسف 3 رقم 1 الحي املح دي البيضاء

الهاتف/ الفاكس 0522.66.60.03

 GLOBALE شركة

  PROTECTION SYSTEME

ش.م.م

 - املصادقة على تفويت الحصص 
اإلجس اعية 

الج ع  محضر  ب قس�سى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

قرر مساه و   ،  2020 18أغسطس 

 GLOBALE PROTECTION شركة 

محدودة  شركة   ،SYSTEME

االجس اعي  رأس الها  املسؤولية، 

ومقرها  درهم،   100.000.00

تجزئة  بالدار البيضاء،  االجس اعي 

املوحدين إقامة يوسف 3 رقم 1 الحي 

املح دي، القيام بالسعديالت السالية: 

بيع  على  واملصادقة  املوافقة   -

طرف  من  اجس اعية  500حصة 

السيدة  لفائدة  دردور  السيد ح زة 

أس اء الحياني. 

األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

7 سبس 0ر 2020 تحث رقم 745075. 
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CAPFI
S.A.R.L

توسيع نشاط الشركة
املقر االجس اعي: 1، زنقة مجاهد 

الشنقيطي، الدار البيضاء

بساريخ  املحضر  عقد  ب قس�سى 

املسجل   ,2020 سبس 0ر  فاتح 

سبس 0ر   3 يوم  بالدار البيضاء 

ذات   CAPFI قرر مسير شركة   2020

مسؤولية محدودة. مايلي :

*توسيع نشاط الشركة

تم  لقد  القانوني:  اإليداع 

السجارية  باملحك ة  القانوني  اإليداع 

الدار البيضاء تحت رقم745229 يوم 

8 سبس 0ر 2020.
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 » SERVICE DU MAZAGAN

 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأس الها: 1.000.00.00 درهم.

 املقر االجس اعي:  121 موالي عبد 

هللا ج اعة الحضرية دوار دريجات 

الجديدة 

السجل السجاري2741 

من  اسسثنائي  اجس اع  عقد  تم 

 SERVICE DU شركة*  طرف شركاء 

يونيو   28 يوم  في   *MAZAGAN

2017 و تقرر ترخيص ل :

رأس ال  من  حصة   2000 هبة   

الشركة من السيدة عائشة حار�سي 

نورالدين  السيد  زوجها  لفائدة 

قيسوب .

رأس ال  من  حصة   3000 هبة 

قيسوب’  أنس  السيد  من  الشركة 

السيدة  قيسوب’  سهيل  السيد 

نسي ة قيسوب’ لفائدة أخيها السيد 

مروان قيسوب’ 

8 من النظام  و   7 تعديل املادتين 

األسا�سي.

أسسقالة السيد أنس قيسوب من 

منصبه ك سير للشركة.

تعيين السيد نورالدين قيسوب   

ك سير جديد للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

السجارية بالجديدة تحت رقم 21715 

وذلك بساريخ 4 يوليو 2017 .
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مروكن كلين اند واش

ش.د.م م

اجس ع  عرفي  عقد  ب قس�سى 

اند  كلين  مروكن  الشركة  مساه و 

واش بساريخ 6 أغسطس 2020 قرروا 

ما يلي :

وفاة مسير الشركة مصطفى صالح 

.B222828 رقم بطاقة السعريف

تعيين كل من السيدة اسية صالح 

الوطنية  السعريف  بطاقة  حاملة 

.BH585718

حاملة  صالح  سهام  والسيدة 

الوطنية السعريف   بطاقة 

.BH 353062 

محدودة  غير  ملدة  مزدوج  تسيير 

مع االمضاء منفصل او مزدوج سواء 

كانت اسية صالح او سهام صالح 

تغيير القانون األسا�سي

وضعه  تم  القانوني:  اإليداع 

بساريخ  بالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2020 أغسطس   17

.743270
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AREMO INGENIERIE

SARL AU

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

قرر   2020 يناير   15 بساريخ  العادي 

املسير الوحيد ما يلي :

تحويل املقر اإلجس اعي من رقم   -

بلقاس،  سيدي  املزود  تجزئة   ،31

أوالد  رياض   446 رقم  إلى  تارودانت 

مطاع سكسور 2 الطابق األول، ت ارة.

- تغيير البند 4، للقانون األسا�سي.

- أسئلة مخسلفة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2020 سبس 0ر   2 بساريخ  بسارودانت 

تحت الرقم 697.
مقسطف قصد اإلشهار
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BEAUTY O’CLOK

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 10.000.00 درهم

املقر اإلجس اعي : الشقة 5 شارع 

الحسن األول تجزئة النخيلة الطابق 

األول ت ارة

تأسيس

 4 بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

املصادقة  ت ت   2020 أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلتية :

 BEAUTY  : السجارية  التس ية 

.O’CLOK

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : العناية بالج ال.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

السجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط الشركة.

شارع   5 الشقة   : املقر اإلجس اعي 

الحسن األول تجزئة النخيلة الطابق 

األول ت ارة.

درهم   10.000.00  : املال  رأس 

مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة.

شيكي  سهام  السيدة   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني: باملحك ة 

سبس 0ر   14 اإلبسدائية بس ارة بساريخ 

2020 تحت س.ت 130699.
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 CABINET BAKADIR

CONSEIL FISCAL COMPTABLE

نيڭوماس 

ش.م.م ذات. ش.و

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

الرأس ال : 100.000.00 درهم

املقر اإلجس اعي : مج وعة السقدم 

GH2 -17، الطابق الثاني سيدي 

ال0رنو�سي-الدارالبيضاء

تأسيس شركة
7 يوليو  أ- ب قس�سى عقد  املؤرخ 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   2020

محدودة  لشركة  بالدارالبيضاء 

املسؤولية م يزاتها السالية :

الهدف :

- الترويج العقاري.

- تأجير.

- أع ال مسنوعة وتطوير.

- القيام بأع ال التركيبات وج يع 

وعلى  األع ال املسعلقة بقطاع البناء 

املعلقة  األسقف  الخصوص  وجه 

والقواطع  املسسعارة  واألرضيات 

الناع ة  واألغطية  لإلزالة  القابلة 

والصلبة.

- أع ال التشييد والبناء والنهدسة 

وج يع  العامة  واألشغال  املدنية 

األساسات  وهدم  البناء  أع ال  

وأع ال الحفر والسعدين.

- تسويق وتصنيع األحذية.

اسسيراد وتصدير.

- وع وما لكل الع ليات السجارية 

املالية أو الصناعية العقارية والغير 

وتعزيز  بسطوير  الصلة  ذات  عقارية 

تن ية الشركة.

التس ية : نيڭوماس ش.م.م.

املقر اإلجس اعي : مج وعة السقدم 

سيدي  الثاني  الطابق   ،GH2-17

ال0رنو�سي-الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : 100.000.00 درهم.

اإلدارة : أمينة نقرا�سي.

األمضاء : أمينة نقرا�سي.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

لإلحسياط القانوني   %  5  : األرباح 

الباقي يعطى للحصص.

ب- تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 23 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

يوليو 2020 تحت 740807.
اإلدارة

128 P

AL IKHLASSE CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 200.000 درهم

املقر اإلجس اعي : 13 إقامة توبيه 

زنقة كيفا رقم 15 مكناس

فسخ مسبق للشركة
تعيين مصفي

تحديد مقر السصفية
ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

املنعقد ب كناس  اإلسسثنائي للشركاء 

للشركة   2020 أغسطس   31 بساريخ 

املذكورة أعاله، قرر الشركاء ما يلي :

ابسداء  للشركة  املسبق  الفسخ   -

من 31 أغسطس 2020.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين   -

اس اعيلي ك صفي للشركة.

باملقر  السصفية  مقر  -حدد 

إقامة توبيه   13 اإلجس اعي للشركة، 

زنقة كيفا رقم 15 مكناس.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

عدد  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.535
للخالصة والنشر 

اإلدارة

129 P
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AKWAN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 1.000.000 درهم

املقر اإلجس اعي : حي السعادة 1 

شارع ت ارة رقم 14 ويسالن مكناس

فسخ مسبق للشركة
تعيين مصفي

تحديد مقر السصفية
ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

املنعقد ب كناس  اإلسسثنائي للشركاء 

للشركة   2020 يونيو   30 بساريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

ابسداء  للشركة  املسبق  الفسخ   -

من 30 يونيو 2020.

مح د  أجيو  السيد  تعيين   -

ك صفي للشركة.

باملقر  السصفية  مقر  حدد   -

إقامة   2 رقم  للشركة،  اإلجس اعي 

برج  الوليد  ابن  خالد  شارع  املجد 

موالي ع ر مكناس.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

2020 تحت عدد  6 أغسطس  بساريخ 

.503
للخالصة والنشر 

اإلدارة

130 P

CAFE AL JAWARIH
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 2.700.000 درهم

املقر اإلجس اعي : 17 مرجان II طريق 

أكوراي مكناس

إغالق السصفية
ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

املنعقد ب كناس  اإلسسثنائي للشركاء 

للشركة   2020 يوليو   20 بساريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

- تقديم تقرير السصفية وجاء فيها:

األصول ال شيئ.

الخصوم ال شيئ.

إغالق السصفية.

إبراء ذمة املصفي.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

2020 تحت عدد  6 أغسطس  بساريخ 

.504

131 P

TANNERIES EL BASSTINE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 1.000.000 درهم

املقر اإلجس اعي : رقم 8 زنقة 

االسكندرية البساتين مكناس

تحويل املقر اإلجس اعي
ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

اإلسسثنائي للشركاء املنعقد  ب كناس 

للشركة   2019 يونيو   19 بساريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

تحويل املقر اإلجس اعي للشركة    -

من رقم 8 زنقة االسكندرية البساتين 

 21 رقم  السالي  العنوان  إلى  مكناس 

الرزرقاء  التهامية  الزاوية  مكرر 

مكناس.

القانون  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�سي.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

عدد  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.2624
للخالصة والنشر 

اإلدارة

132 P

DREMEK

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 300.000 درهم

 MC C5 ،9 املقر اإلجس اعي : املنصور

مكناس

رفع راس ال الشركة
ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

املنعقد ب كناس  اإلسسثنائي للشركاء 

للشركة   2020 يوليو   2 بساريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  -رفع 

 1.000.000 إلى  درهم   300.000

درهم   700.000 بزيادة  وذلك  درهم 

حصة   7.000 إصدار  طريق  عن 

درهم للواحدة   100 جديدة من فئة 

عن  بأك لها  وسددت  نقدا  اكسسبت 

طريق إدماج ديون جارية ومسسحقة 

في حوزة الشركاء.

من  و7   6 الفصلين  تغيير   2-

القانون األسا�سي. 

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

بساريخ 17 أغسطس 2020 تحت عدد 

.2380
للخالصة والنشر 

اإلدارة

133 P

 LES UNFRASTRUCTURES

 DU DETROIT
SOLID

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 8.000.000 درهم

املقر اإلجس اعي : رقم 13ع ارة 

ملزوري 86 شارع ابن خلدون مكناس

رفع رأس ال الشركة
إعادة صياغة القانون األسا�سي

ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

املنعقد ب كناس  اإلسسثنائي للشركاء 

للشركة   2020 ف0راير   25 بساريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  -رفع 

 12.000.000 إلى  درهم   8.000.000

درهم وذلك بزيادة 4.000.000 درهم 

حصة   40.000 إصدار  طريق  عن 

درهم للواحدة   100 جديدة من فئة 

على  بأك لها  وسددت  نقدا  اكسسبت 

الشكل السالي:

عن طريق إدماج األرباح ب قدار 

500.000 درهم.

جارية  ديون  إدماج  طريق  عن 

ب قدار  ومسسحقة في حوزة الشركاء 

3.500.000 درهم.

من  و7   6 الفصلين  تغيير   2-

القانون األسا�سي. 

-3 إعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

عدد  تحت   2020 ماي   15 بساريخ 

.1415
للخالصة والنشر

اإلدارة

134 P

H.T-M.T GLOBAL INVEST

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

املقر اإلجس اعي : مسجر رقم 4 شارع 

فيكسور هيكو م.ج مكناس

توسيع النشاط السجاري
تفويت حصص
اسسقالة املسير

ب قس�سى محضر الج ع العام   (I

بساريخ  ب كناس  للشركاء  اإلسسثنائي 

املذكورة  للشركة   2020 يناير   10

أعاله، قرر الشركاء ما يلي :

إلى  السجاري  النشاط  توسيع   -

نشاط نقل البضائع لفائدة الغير.

 100 220 حصة من فئة  تفويت 

زيزون  السيد  حصص  من  درهم 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

السيد  لفائدة   D629198 الوطنية 

لبطاقة  الحامل  الحق  عبد  زيزون 

.OD8046 السعريف الوطنية عدد

 100 220 حصة من فئة  تفويت 

مح د  السيد  حصص  من  درهم 

زيزون خليل الحامل لبطاقة السعريف 

السيد  لفائدة   DJ26732 الوطنية 

لبطاقة  الحامل  الحق  عبد  زيزون 

.OD8046 السعريف الوطنية عدد
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زيزون  مح د  السيد  اسسقالة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

خليل  زيزون  والسيد   D629198

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

ك سيرين  مهامه ا  من   DJ26732

للشركة.

الحق  عبد  زيزون  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

جديد  ك سير   OD8046 عدد 

للشركة لفترة غير محددة.

من  و16   7-6-2 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.

II) تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط باملحك ة السجارية ب كناس 

بساريخ 11 أغسطس 2020 تحت عدد 

.2288
للخالصة والنشر

اإلدارة

135 P

 EVO-COLLEGE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 80.000 درهم

املقر اإلجس اعي : رقم 25 شارع خالد 

ابن الوليد قدماء املحاربين مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   (I

تم   2019 مارس   7 بساريخ  ب كناس 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة، ذات الخصائص 

السالية :

 EVO-COLLEGE  : التس ية   1-

PRIVE ش.م.م.

-2 املقر اإلجس اعي : رقم 25 شارع 

املحاربين  قدماء  الوليد  ابن  خالد 

مكناس.

-3 املوضوع :

السعليم الخصو�سي.

بج يع  الخصو�سي  السعليم 

ابسدائي،  روض،  حضانة،  أصنافه، 

إعدادي وثانوي.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال   4-

 800 على  مقس ة  درهم   80.000

للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 

الشكل  على  ومقسم  نقدا  اكسسبت 

السالي :

سعاد اعباد 400 حصة.

نوال السريغيني 400حصة.

-5 املدة : 99 سنة.

-6 التسيير : تم تعين السيد موالي 

اح د اإلس اعيلي.

-7 األرباح : تخصم  5 % من األرباح 

أما  الشعية  الدخيرة  تكوين  قصد 

الباقي قيقسم ب قس�سى قرار الشركاء.

فاتح  من   : الحسابية  السنة   8-

سبس 0ر إلى مسم أغسطس.

 II) تم اإليداع القانوني لدى مركز 

 5 بساريخ  الجهوي مكناس  اإلستث ار 

السجاري  السجل   2020 أغسطس 

رقم 50321.
للخالصة والنشر 

اإلدارة

136 P

 COMPLEXE SCOLAIRE

ZOUINI PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 1.661.000 درهم

املقر اإلجس اعي : رقم 625 تجزئة 

املنصور مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   (I

تم   2020 ف0راير   19 ب كناس بساريخ 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

 COMPLEXE  : التس ية   1-

 SCOLAIRE ZOUINI PRIVE

ش.م.م. بشريك وحيد.

 625 رقم   : اإلجس اعي  املقر   2-

تجزئة املنصور مكناس.

-3 املوضوع :

السعليم الخاص.

فئاته،  بج يع  الخاص  السعليم 

اإلبسدائي،  األولي،  الحضانة، 

اإلعدادي، الثانوي.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال   4-

على  مقس ة  درهم   1.661.000

درهم   100 فئة  حصة من   16.610

للشريك  كلها  اكسسبت  للواحدة 

الوحيد السيد الزويني عبد السالم. 

-5 املدة : 99 سنة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   6-

الزويني عبد السالم.

-7 األرباح : تخصم  5 % من األرباح 

أما  الشرعية  الدخيرة  تكوين  قصد 

الباقي فيقسم ب قس�سى قرار الشريك 

الوحيد.

فاتح  من   : الحسابية  السنة   8-

سبس 0ر إلى مسم أغسطس.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم   (II  

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  ب كناس 

السجل السجاري رقم 50643.
للخالصة والنشر 

اإلدارة

137 P

STE. BEAUTY SKIN
SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالرباط قد تم   2020 أغسطس   31

وضع القانون األسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص السالية :

 STE. BEAUTY SKIN  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

وشراء  بيع   : اإلجس اعي  الهدف 

مواد شبه صيدلية والسج يل.

رأس ال الشركة : 100000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد تي ية بوسبع 1000 حصة.

املدة : 99 سنة ابسداء من  السأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

السجاري.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 1 حسني   2 شارع  إقامة   : املقر 

ع ارة ب 2 رقم 6 ت ارة.

املسيرة : السيدة تي ية بوسبع .
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

13070 باملحك ة اإلبسدائية ت ارة.

138 P

بيكوف

مكسب الحسابات واإلستشارة

10 زنقة البندقية، شقة 2 املحيط الرباط

الهاتف : 0537.26.23.01

MEHDIA SUPER MARCHE
S.A.R.L

تأسيس شركة
 24 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ثم إحداث القانون   2020 أغسطس 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

في ا يلي :

 MEHDIA SUPER  : التس ية 

.MARCHE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجس اعي :

بالج لة  والسوزيع  والبيع  الشراء 

والسصدير  االسسيراد  والسقسيط 

االستهالكية  املنسجات  واسسغالل 

في ذلك  ب ا  الغدائية  الغذائية وغير 

أنواعها  بشتى  واملشروبات  العصائر 

الكحولية  وغير  منها  الكحولية 

ب ا  ومشسقاتها  الحليب  ومنسجات 

املعدنية  املياه  البقالة  مواد  فيها 

الروحية  واملشروبات  والجعة 

والنقانق والج0ن واملعلبات والحلوى 

ومواد  والعقاقير  والشكوالتة 

السنظيف.
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وغير  الحصري  السجاري  الس ثيل 

املحلية  العالمات  بج يع  الحصري 

والعاملية.

والتسيير  وتأجير  واقسناء  إنشاء 

املؤسسات  ج يع  واسسغالل  الحر 

أنواعها  بكل  السجارية،  واألصول 

,وأصنافها التي لها صلة مباشرة أو غير 

مباشرة بالهدف اإلجس اعي للشركة.

واملساجرة  والسصدير  االسسيراد 

واملعدات  واملواد  املنسجات  لج يع 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بسحقيق الهدف املذكور أعاله.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

واملالية  والسجارية  الصناعية 

العقارية  وغير  والعقارية  والفالحية 

املرتبطة مباشرة أو غير مباشرة كليا 

أو جزئيا بإحدى الع ليات املشار إليها 

ويطور  ويشجع  يسهل  بشكل  أعاله 

الهدف اإلجس اعي للشركة.

املقر اإلجس اعي : 20، زنقة املسنبي 

القنيطرة.

 100.000.00  : الشركة  رأس ال 

درهم.

التسيير : السيد عبد هللا الصديق 

ملدة غير محدودة.

 : الفترة املع ول بها خالل السنة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

اإلحسياط  لفائدة   %  5  : األرباح 

فيه  يسصرف  الفائض  القانوني 

حسب قرار الشركاء.

 55875  : السجاري  السجل 

القنيطرة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية  باملحك ة  القانوني 

بالقنيطرة  بساريخ سبس 0ر 2020.
من أجل اإلسسخالص والبيان 

139 P

TIMES OF BRANDS

 13 بساريخ  عرفي  عقد  تحت 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 يوليو 

باملواصفات السالية :

TIMES OF BRANDS : التس ية

شارع   ،46 رقم   : املقر اإلجس اعي 

و16،   15 رقم  مكسب  الزرقطوني، 

الدارالبيضاء

الهدف اإلجس اعي : 

وكالة إعالنات.

شركة محدودة   : الشكل اقانوني 

املسؤولية.

 HICHAM السيد   : التسيير 

والسيد   BENMASSAOUD

.MOHAMED HAMDACHE

الرأس ال : 15.000 درهم.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 

السجارية بالدارالبيضاء.

السجل السجاري : 470583.
قصد النشر واإلعالن

140 P

ID NATURE

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها :1.000.000.00 درهم

مقرها اإلجس اعي : 117 شارع زاوية 

الحسن الثاني، شارع أكادير،

 الطابق 11، رقم 25، الدارالبيضاء

السجل السجاري : 28339

القرارت  محضر  على  بناء 

اإلسسثنائية لل ساهم الوحيد بساريخ 

16 يوليو2020، تقرر ما يلي :

مسير  اسسقالة  من  السأكيد 

الشركة السيد عدنان فياللي.

تعيين السيدة مونيا لوليدي سعد 

ك سيرة جديدة للشركة.

تعديل مطابق للنظام األس�سي.

االعس اد الكامل للنظام األسا�سي 

املعدل للشركة.

إلت ام  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 0ر  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تحت رقم 744488.

قصد النشر واإلعالن

141 P

NAVIROC

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها :100.000.00 درهم

مقرها اإلجس اعي : 2 زنقة الصنوبر، 

الطابق 4، الشقة رقم 12، 

الدارالبيضاء 

 السجل السجاري : 463841

بناء على محضر الج ع اإلسسثنائي 

2020،على  أغسطس   11 بساريخ 

الساعة العاشرة، تقرر ما يلي :

 2 نقل املقر الرئي�سي للشركة من 

الشقة   ،4 الطابق  الصنوبر،  زنقة 

إلى العنوان  الدارالبيضاء    ،12 رقم 

الطابق   ،A1 املبنى  السالي رياض أنفا، 

7، رقم 78، الدارالبيضاء.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

إلت ام  الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 0ر  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تحت رقم 744485.

قصد النشر واإلعالن
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ID NATURE

SARL AU

شركة محدودة ملسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها :1.000.000.00 درهم

مقرها اإلجس اعي : 117 شارع زاوية 

الحسن الثاني، شارع أكادير، 

الطابق 11، رقم 25، الدارالبيضاء

السجل السجاري : 28339

القرارت  محضر  على  بناءا 

اإلسسثنائية لل ساهم الوحيد بساريخ 

30 يونيو 2020، تقرر ما يلي :

تحويل األسهم.

للشركة. القانوني  الشكل  تغيير 

القانون  صياغة  وإعادة  تعديل 

األسا�سي.

للقيام  الصالحيات  إعطاء 

باإلجراءات القانونية.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 0ر  فاتح  بساريخ  بالدارالبيضاء 

2020 تحت رقم 744487.
قصد النشر واإلعالن
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NEW EVENT ALL

SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 

حرر بالرباط بساريخ 8 سبس 0ر 2020 

 NEW للشركة  الوحيد  الشيك  قرر 

الشريك  ذات  ش.م.م   EVENT ALL

الوحيد ما يلي :

طرف  من  حصة   1000 تفويت 

السيدة  إلى  القاموس  السيد هشام 

غزالن باسووي.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سير للشركة.

باسووي  غزالن  السيدة  تعيين 

ك سيرة وحيدة للشركة.
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تعديل املواد 6-7 -13 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 14 بساريخ   106704 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

144 P

 SOLUTION TRAVAUX

D’AMENAGEMENT
SARL

ب قس�سى ج ع عام اسسثنائي حرر 

في الرباط 4 سبس 0ر 2020 قرر شركاء 

 SOLUTION TRAVAUX شركة 

D’AMENAGEMENT ش.م.م ما يلي: 
زيادة رأس املال :

املال  رأس  زيادة  الشركاء  قرر 

درهم   1.900.0000 ب  الشركة 

إلى  درهم   100.000.00 من  لسغييره 

طريق  عن  درهم   2000.000.00

سهم جديد من فئة   19000 إنشاء 

100.00 درهم للواحد.
زيادة رأس املال عن طريق تحويل 

الدائنين  للشركاء  الجاري  الحساب 

ب عدل 1900.00.00 درهم.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 14 بساريخ   106711 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

145 P

JOUDIA EDITION
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال قدره : 100.000 درهم 
املقر اإلجس اعي : 14 زنقة األشعري 

شقة 4 أكدال الرباط

السجل السجاري : 145841

تم  قد  عرفي  عقد  ب قس�سى 

الخصائص  تح ل  شركة  تأسيس 

السالية :

.JOUDIA EDITION : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجس اعي :

استشارة التسيير.

السحرير والطباعة.
رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

السنة املالية: من فاتح يناير إلى 31 

ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجس اعي : 14 زنقة األشعري 

شقة 4 أكدال الرباط.

السيدة  بين  مشترك   : التسيير 

العيار كري ة والسيد قرباوي مح د.
السجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

.145841
عن النسخة والنص
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AFG

ADVISORY&FINANCE GROUP

 ADVISORY AND FINANCE

ASSET MANAGEMENT
شركة مساه ة

يبلغ رأس الها : 1000.000 درهم

املقر اإلجس اعي : إقامة ساحة عث ان 

بن عفان 2 زاوية 16نون0ر وزنقة 

حنين، شقة رقم 4 أكدال الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

53661

تجديد مهام مسصرفين
 13 بساريخ  مداوالت  ب قس�سى 

يونيو 2019 قرر الج ع العام العادي 

السنوي ما يلي :

ياسين  السيد  اسسقالة  قبول 
الشركة  تسيير  مكسب  من  رضوان 

مكانه  بنجلون  رضا  السيد  وتعيين 

تبعا  إلت ام املدة املسبيقة في مهامه، 

ابن  محد  السادة  فإن  القرار  لهذا 

سلي ان، عث ان مح د العلمي ورضا 

بنجلون هم املسيرين الجدد للشركة، 

املهام التي تنسهي عند انعقاد الج ع 

العادي السنوي الذي سيبث  العام 

في حسابات السنة املالية املنتهية في 

31 ديس 0ر 2021.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

بالرباط في 19 يوليو 2020 تحت رقم 

.105374
من أجل السلخيص والنشر

147 P

AFG

ADVISORY&FINANCE GROUP

 ADVISORY AND FINANCE
GROUP

شركة مساه ة

يبلغ رأس الها : 3000.000 درهم

املقر اإلجس اعي : ساحة عث ان بن 

عفان 2 زاوية 16نون0ر وزنقة حنين، 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

52807

تجديد مهام مسيرين الشركة 
ومراقب الحسابات

 13 بساريخ  مداوالت  ب قس�سى 

يونيو 2019 قرر الج ع العام العادي 

السنوي ما يلي :

للشركة  مسصرفين  بصفة  تعيين 

عند  تنسهي  والتي  سنوات   6 ملدة 

انعقاد الج ع العام الذي سيبث في 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديس 0ر 2024 كل من :

-1 السيد مح د ابن سلي ان.

-2 السيد خالد بوراص.

-3 السيد عث ان مح د العلمي.

كذلك تجديد مهام السيد اح د 

ومراقب  حيسوبي  خبير  بوشامة 

سنوات   (3( ثالث  ملدة  الحسابات 

والتي تنسهي عند انعقاد الج ع العام 

في  سيبث  الذي  السنوي   العادي 

في  املنتهية  املالية  السنة  حسابات 

31ديس 0ر 2021.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -II

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

بالرباط في 22 يوليو 2020 تحت رقم 

.105702
من أجل السلخيص والنشر

مجلس اإلدارة

148 P

DARNAJYN
SARL

ب قس�سى عقد توثيقي محرر من 
موثق  بولويز  جواد  األسساذ  طرف 
 ،2020 يولو   28 بساريخ  بالرباط  
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب  يزاتها كالسالي :
.DARNAJYN SARL  : التس ية

 10 الصخيرات   : املقر اإلجس اعي 
الصخيرات  شاطئ   2 صخور  إقامة 

خكخوخة 12050.
الهدف اإلجس اعي :

 إدارة األصول العقارية.
املدة : مدة الشركة تابسة عند 99 

سنة.
الرأس ال : وهي تابسة في مج وعة 
8950100 مقس ة إلى 89500 حصة 
النحو  على  موزعة   100 منه ا  كل 

السالي :
ج يلة معدير 1 حصة.

الحسين ايت علي 89500 حصة.
التسيير : السيد نوفل اشهبار ملدة 

غير محدودة.
من  تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 
ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
سبس 0ر   9 بساريخ  بس ارة  السجارية 

2020 تحت رقم 130659.
149 P

سوكسليك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بالشريك الوحيد
رأس الها : 4000000 درهم

املقر اإلجس اعي : 29 مكرر تجزئة 
مرحات ت ارة

رفع رأس ال الشركة 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
 2020 أغسطس   24 بساريخ  املنعقد 
تم رفع رأس ال الشركة ب بلغ قدره 
 4000000 درهم أي من   4000000
درهم إلى 8000000 درهم عن طريق 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملسسحقة. 



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12082

لدى   : القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 10 املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 106573.
عن النسخة والنص

150 P

بورا مار كافي
تجزئة رقم 1582 تجزئة الوفاء 

سوق السبت

TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة بورا مار كافي
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 سبس 0ر   15 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

السالية :

I- التس ية : بورا مار كافي.

رقم  تجزئة   : اإلجس اعي  املقر   -II

1582 تجزئة الوفاء سوق السبت.

III- املدة : 99 سنة.

IV - موضوع الشركة : 

مقهى.
 : الشركة  مال  رأس   -V

100.000.00 درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسيير   -VII

لحسن اموضروك.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

2020 سجل تجاري رقم  14 سبس 0ر 

.55965

151 P

شركة كوريان إبراهيم القنيطرة
الرقم 59شارع موالي عبد العزيز 

الرقم أربعة إقامة موالي عبد العزيز 

القنيطرة

TEL : 09.69.15.99.55

تأسيس شركة كوريان إبراهيم 
القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 أغسطس   3 يوم  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

السالية :

كوريان  شركة   : التس ية   -I

إبراهيم القنيطرة.

II- املقر اإلجس اعي : الرقم 59شارع 

موالي عبد العزيز الرقم أربعة إقامة 

موالي عبد العزيز القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.

IV - موضوع الشركة : 

النجارة.

أشغال مخسلفة.

 : الشركة  مال  رأس   -V

100.000.00 درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسيير   -VII

علوش ابراهيم.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

رقم  تجاري  سجل   2020 يوليو   2

.55415

152 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSITANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ الع ارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب الصخيرات

USINAGE SKHIRAT شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 80.000.00 درهم 

مقرها اإلجس اعي : الطريق الرئيسية 

رقم 1 دوار عين الروز الصخيرات

رقم السجل السجاري 76313

الرفع من رأس ال الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

شركة  شركاء  قرر  اإلسسثنائي 

ذات  شركة   USINAGE SKHIRAT

مسؤولية محدودة، مقرها اإلجس اعي 

عين  دوار   1 رقم  الرئيسية  الطريق 

الروز الصخيرات واملسجلة بالسجل 

السجاري تحت رقم 76313 ما يلي :

الرفع من رأس ال الشركة : 

الزيادة في رأس مال الشركة بقي ة 

رأس  ليصبح  درهم   6.600.000.00

مال الشركة 6.680.000.00 درهم .

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

في   : القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 14 املحك ة السجارية بالرباط بساريخ 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 106643.

للنشر واإلعالن

153 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSITANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ الع ارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب الصخيرات

S.U.S INDUSTRIE شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 40.000.00 درهم 

مقرها اإلجس اعي : الطريق الرئيسية 

P1 الصخيرات

رقم السجل السجاري 101133

الرفع من رأس ال الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 S.U.S شركة  اإلسسثنائي قرر شركاء 

ذات مسؤولية  شركة   INDUSTRIE

الطريق  اإلجس اعي  مقرها  محدودة، 

الصخيرات   P1 رقم  الرئيسية 

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم 101133 ما يلي :

الرفع من رأس ال الشركة:

الزيادة في رأس مال الشركة بقي ة 

رأس  ليصبح  درهم   4.080.000.00

مال الشركة 1.120.000.00 درهم .

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

في  بالرباط  السجارية  املحك ة 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106641

للنشر واإلعالن
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AUDIT ACCOUNTING & ASSITANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ الع ارة

رقم 2 الطابق األول جناح ب الصخيرات

BOU MOUCHI شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000.00 درهم 

مقرها اإلجس اعي : الطريق الرئيسية 

P1 الصخيرات
رقم السجل السجاري 63459

الرفع من رأس ال الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 BOU شركة  قرر شركاء  اإلسسثنائي 

مسؤولية  ذات  شركة   MOUCHI

الطريق  اإلجس اعي  مقرها  محدودة، 

الصخيرات   P1 رقم  الرئيسية 

واملسجلة في السجل السجاري تحت 
رقم 63459 ما يلي :

الرفع من رأس ال الشركة:
الزيادة في رأس مال الشركة بقي ة 

رأس  ليصبح  درهم   3.742.000.00

مال الشركة 3.842.000.00 درهم .

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

 : القانوني  اإليداع  تم  وقد 

في  بالرباط  السجارية  املحك ة  في 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106642
للنشر واإلعالن

155 P

شركة شافتي برومو
ش.ذ.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 40.200.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس طريق عين 

الس ن حي النخيل ع ارة 4 شقة 
رقم 3

السجل السجاري : 23795

تحيين القانون االسا�سي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 27 بساريخ  السوثيقي  االسسثنائي 
تم تحيين القانون   ،2020 أغسطس 

االسا�سي للشركة على إثر الع ليات 

منذ  الشركة  عرفتها  التي  القانونية 

الساسيس.
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بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   ،2020 سبس 0ر   11 في  بفاس 

رقم 2020/2140.
مقسطف وبيان

املسير

156 P

STE CHAFATI PROMO

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 200.000 درهم

مقرها االجس اعي : فاس طريق عين 

الس ن حي النخيل ع ارة 4 شقة 

رقم 3

السجل السجاري : 23795

املوافقة على عقود تفويت 

تعيين مسير جديد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

أبريل   06 االسسثنائي السوثيقي بساريخ 

ض ن  منه  أصل  واملودع   ،2007

الدين  ع اد  االسساذ  مكسب  أصول 

بساريخ  ب كناس  موثق  السرغيني 

على  املوافقة  تم   ،2007 أبريل   13

طرف  من  املوقعة  السفويت  عقود 

السيد ع ر الداودي مع تعيينه مسير 

جديد للشركة ملدة غير محدودة مع 

إمضاءات منفردة لكل مسير وبذلك 

النظام  من   15 املادة  تعديل  تم 

االسا�سي املسعلق بالتسيير.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بفاس في 4 أكسوبر 2007، تحت رقم 

.07/1466
مقسطف وبيان

املسير

157 P

STE M-COIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : الفسح 2 شارع 

مح د الخامس زنقة وهران ع ارة 6 

محل رقم 2 سال

السجل السجار ي : 31721 سال

تاسيس شركة
بساريخ  حرر  عرفي،  لعقد  تبعا 

تم تاسيس شركة   ،2020 يوليو   16

مواصفاتها  محدودة  مسؤولية   ذات 

كالسالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 STE  : االجس اعية  التس ية 

.M-COIFF

صالون   : االجس اعي  الهدف 

الحالقة والسج يل.

شارع   2 الفسح    : املقر االجس اعي 

 6 مح د الخامس زنقة وهران ع ارة 

محل رقم 2 سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  تبسدأ  سنة، 

السجل السجاري.

 10.000  : االجس اعي  الراس ال 

درهم.

رأس ال  حدد   : الراس ال  توزيع 

الشركة في 10.000 درهم مقس ا الى 

 100 100 حصة اجس اعية من فئة 

درهم للحصة، مرق ة من 1 الى 100.

ووزعت هذه الحصص كالسالي :

السيد منير الصغيار .. 50 حصة.

 50  ... الدين شويخ  نور  السيدة 

حصة.

املج وع .... 100 حصة.

الصغيار،  منير  السيد   : الشركاء 

باب  بسال  مزداد  الجنسية،  مغربي 

 ،1982 أغسطس   9 بساريخ  املريسة، 

زنقة   2 سانية بوشعرة  قاطن بسال، 

مو�سى،  سيدي   217 رقم  غفساي 

حامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

.AB611520

مغربي  الدين شويخ،  نور  السيد 
مزداد بسال باب املريسة،  الجنسية، 
1989، قاطن بسال،  11 يناير  بساريخ 
  ،151 رقم  باء  قطاع  الرح ة  حي 
حامل لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

.AB538554
الصغيار  منير  السيد   : التسيير 
عينا  شويخ،  الدين  نور  والسيد 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني  االيداع 
بسال،  السجاري  بالسجل  الشركة 
 25 بساريخ   ،31721 رقم  تحت 

أغسطس 2020.
من أجل النشر واالشهار

التسيير

158 P

STE RAIM GROUPE ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ت ت   ،2020 يوليو   22 بالرباط يوم 
لشركة  الساسي�سي  القانون  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص السالية :
 RAIM GROUPE  : التس ية 

.ESTATE
الهدف : خدمة السنظيف.

ابن  شارع   79  : االجس اعي  املقر 
 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تاسيس الشركة.
الراس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 10.000 درهم.
 Mr. عهد تسيير الشركة   : االدارة 

.FAYCAL AMINOU
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.
وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 
سبس 0ر   2 بساريخ  بالرباط،  السجارية 

2020، تحت رقم 145437.
159 P

STE BSL ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ت ت   ،2020 يوليو   23 بالرباط يوم 

لشركة  الساسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص السالية :

 STE BSL  : التس ية 

.ENGINEERING

الهدف : مكسب الدراسات السقنية 

في الهندسة املدنية والبناء.

ابن  شارع   79  : االجس اعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تاسيس الشركة.

الراس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 10.000 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : االدارة 

.ATRACH MOHAMMED

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

فاتح  بساريخ  بالرباط،  السجارية 

سبس 0ر 2020، تحت رقم 145313.

160 P

 STE TCHANA ET FILS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ت ت   ،2020 يوليو   19 بالرباط يوم 

لشركة  الساسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص السالية :

 STE TCHANA ET  : التس ية 

.FILS SARL
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الهدف : تنظيم املناسبات.

ابن  شارع   79  : االجس اعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تاسيس الشركة.

الراس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 10.000 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : االدارة 

.TCHANA TCHOUAKE EVANCE

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

سبس 0ر   2 بساريخ  بالرباط،  السجارية 

2020، تحت رقم 145439.

161 P

 STE BEN EL HADJ AS

NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  قد   ،2020 يوليو   7 يوم  بسال 

املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

تح ل   والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية :

 STE BEN EL HADJ  : التس ية 

AS NEGOCE ش.م.م. ذات الشريك 

الوحيد.

 100.000  : الشركة  الراس ال 

درهم مقسم على 1000 حصة بث ن 

درهم للحصة الواحدة تكستب   100

من  االكسساب  عند  كليا  وتحرر  كلها 

طرف الشريك الوحيد.

الساقية  شارع   : االجس اعي  املقر 

نافع  بن  عقبة  شارع  زاوية  الح راء 

رقم 9 مكرر الطابق االول سال.

بيع االق شة   : الهدف االجس اعي 

وبيع املالبس الجاهزة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

الشريك  الشركة  يسير   : التسيير 

الوحيد السيد بن الحاج زهير ملدة غير 

محدودة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

 11 يوم  بسال  االبسدائية  باملحك ة 

أغسطس 2020، تحت رقم 34.846.

 : السجاري  السجل  في  االندراج 

السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 31.669.
لالشارة والنشر

املسير

162 P

STE AVPS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 50.000 درهم

مقرها االجس اعي : 16 زنقة فوكالد، 

الطابق االول، الدارالبيضاء

نقل املقر االجس اعي
الوحيد  الشريك  قرار  ب وجب 

وضعت   ،2020 يوليو   29 بساريخ 

نسخة منه بكسابة الضبط باملحك ة 

 10 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

سبس 0ر 2020، تحت رقم 745595، 

قرر الشريك الوحيد للشركة املذكورة 

درهم،   50.000 راس الها  أعاله، 

 16 مقرها االجس اعي بالدارالبيضاء، 

زنقة فوكالد، الطابق االول، نقل املقر 

االجس اعي من العنوان املذكور أعاله 

الدارالبيضاء،   : السالي  العنوان  الى 

تجزئة منازل   374 ع ارة أتريوم رقم 

املي ون الطابق 5 شارع عبد املومن.

الرابع  الفصل  عدل  أجله،  ومن 

من القانون االسا�سي.
ب ثابة مقسطف وبيان

فيدكس

163 P

STE GOLD SOUTH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ب ساهم وحيد
تأسيس شركة

فاتح  بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،2020 سبس 0ر 

الشركة ذات امل يزات السالية :
 GOLD SOUTH  : التس ية 

.IMMO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.
الع ليات  ج يع   : املوضوع 

املسعلقة ببيع وشراء العقارات.
شارع مح د   20  : الرئي�سي  املقر 
الطابق  الفسح،  حي  السادس، 

الخامس، الشقة رقم 5، العيون.
الراس ال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 الى  درهم مقس ة 
ي لكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكامل السيد مح د حجوجي.
السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

مح د حجوجي.
بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
تحت رقم   ،2020 سبس 0ر   8 بساريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2020/2082
السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.32901
164 P

STE LM AUTO SEVICES
SARL

RC N° : 33003
تاسيس شركة

بساريخ 14 سبس 0ر 2020 تم انشاء 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص السالية :
 STE LM AUTO  : التس ية 

.SERVICES
واالصالح  الصيانة   : النشاط 

السريع للسيارة.
مح د  محج   : االجس اعي  املقر 
 5 مكسب  لخريف  ع ارة  السادس 

الطابق االول العيون.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

الساسيس.
راس ال : 100.000 درهم مقس ة 

على 1000 حصة موزعة كالسالي :

 250  ... لخريف  مح د  السيد 

حصة.

 250  ... لخريف  الزبير  السيد 

حصة.

 250  ... السيد املحفوظ لخريف 

حصة.

 250  ... لخريف  أح د  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  لخريف 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية بالعيون بساريخ 14 سبس 0ر 

2020، تحت رقم 2020/2146.

165 P

 STE SUBMAGIC
SARL AU

تاسيس شركة
تاسيس  تم  ب قس�سى عقد عرفي 

شركة بامل يزات السالية :

. STE SUBMAGIC : التس ية

 SARL  : الشكل القانوني للشركة 

.AU

القاطيف  شارع   : الشركة  مقر 

اقامة بهيا حي الوحدة العيون.

 : للشركة  االجس اعي  النشاط 

والسصدير  االسسيراد  البناء  أشغال 

واالشغال العامة.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

التسيير : يعهد الى السيد ابراهيم 

محدودة  غير  ملدة  سالك  بوج عة 

1000 حصة ب 100 درهم للحصة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سبس 0ر   7 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2020، تحت رقم 2020/1999.

سجل تجاري رقم 32879.

166  P
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STE RJ FRUITS LEGUMES

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : رقم 230 بلوك أ 

اركانة ايت ملول

في  م ثل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 RJ FRUITS لشركة  العام  الج ع 

 19 في  موؤرخ  ش.م.م.   LEGUMES

أغسطس 2020، قرر ما يلي :

 : املوافقة على نقل ملكية االسهم 

سهم   330 جامع  الرامون  السيد 

والسيد  عادل  املهداوي  للسيد 

باحسين الركراكي.

االسا�سي  النظام  على  السصديق 

املعدل.

توزيع املهام.

املحك ة  في  القانوني  االيداع  تم 

14 سبس 0ر  االبسدائية بانزكان بساريخ 

2020، تحت رقم 1497.

167 P

 STE GEO EYE SURVEYOR

SARL AU

 28 بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تم احداث السغيير   2020 أغسطس 

 GEO EYE SURVEYOR السالي بشركة

.SARL AU

السيد  ملك  في  حصص  تفويت 

يسن  السيد  لفائدة  بشراوي  الساقي 

ايت يسن الذي أصبح يس لك ج يع 

أسهم الشركة وعددها 1000 سهم.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية محدودة الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

يسن  ايت  يسن  االسيد  ويبقى 

مسيرا للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سبس 0ر   7 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2020، تحت رقم 2020/2073.

168 P

STE CAFE LES VOISINS

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 18 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

بالرباط  ومسجل   ،2020 أغسطس 

انشاء  تم   ،2020 أغسطس   28 في  

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

امل يزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

السالية :

السيد بل حجوب عبد   : الشركاء 

اللطيف.

السيدة حلي ة نحيلي.

 CAFE LES VOISINS  : التس ية 

ش.م.م.

غرض الشركة : للشركة نشاطات 

مسعددة تس ثل في : مقهى ومطعم.

م ون.

زنقة نابولي ع ارة   : املقر الرئي�سي 

املحيط  حي  و5   4 محل   57 رقم 

الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

يوم تاسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 الى  مقس ا  درهم   100.000

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

السيد بل حجوب عبد اللطيف   

50.000 درهم 500 حصة.

 50.000 نحيلي  حلي ة  السيدة 

درهم 500 حصة.

اداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

بل حجوب عبد اللطيف.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديس 0ر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  االيداع 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

سبس 0ر   11 يوم  بالرباط  السجارية 

2020، تحت رقم 106714.

169 P

STE DEPROMIN
SARL

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تم تحرير القانون   ،2020 ف0راير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة.

.DEPROMIN SARL : التس ية
زنقة   2 رقم   : االجس اعي  املقر 

أكل ان سيدي علي أكدال الرباط.

الهدف : ع لية املناجم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي للشركة.

راس ال : 100.000 درهم مقس ة 

على 100 حصة من فئة 1000 درهم 

لكل واحدة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

تسيير الشركة من طرف   : االدارة 

السيد ع ر البكري.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

رقم : 143599.

170 P

ش س الحسابات ائس انية املحاسبة

 STE BEST SACHE
SARL AU

 15 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

يوليو 2020، بسال تم تاسيس شركة 

ذات الخصائص السالية :

.STE BEST SACHE : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

قطع  بيع   : االجس اعي  الهدف 

بالج لة  النارية  الدراجات  غيار 

وتصدير،  اسسيراد  والسقسيط، 

مقاول أشغال مخسلفة والبناء.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

مجزئة الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع االمير   24  : املقر االجس اعي 

سيدي مح د حي الرشاد القرية سال.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

البوري حليم ملدة غير محددة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

بسال.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.31865
االشارة والنشر

ش س الحسابات ائس انية املحاسبة

171 P

 STE REHAMNA LIL

AACHAB

SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم

السجل السجاري رقم : 123425

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

يوليو   27 بساريخ  واملنعقد  للشركة، 

2020 الحل املسبق للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سبس 0ر   14 السجارية بالرباط بساريخ 

2020، تحت رقم 106693.

172 P

 STE KORCHI

INTERNATIONAL AFFAIRES

SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم

السجل السجاري رقم : 102545

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

سبس 0ر   7 بساريخ  واملنعقد  للشركة، 

2020 الحل املسبق للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سبس 0ر   14 السجارية بالرباط بساريخ 

2020، تحت رقم 106694.

173 P
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STE MS GRAND PROJET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2020 يوليو   23 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

أو  املسعددة  االشغال   : الهدف 

أشغال البناء )مقاول).

نقل البضائع.

السجارة.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيد العوفيف ح اني.

السيد السرحاني املصطفى.

السيد املرزاك عبد هللا.

السيدة ناصر أمنية.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145775.

.D : 106638

174 P

STE CAPITAL ADVISORY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم وضع   ،2020 أغسطس   5 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات  الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الهدف : مكسب االستشارات.

املقر  : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

ر�سى  السيد  طرف   من  محدودة 

خضرة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145779.

.D : 106640

175 P

STE MOUTRIEB INVEST

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم وضع   ،2020 أغسطس   4 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات  

امل يزات السالية :

أو  املسعددة  االشغال   : الهدف 

أشغال البناء )مقاول).

بيع مواد البناء بالسقسيط.

منعش عقاري.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

10000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

جنتى  السيد  طرف  من  محدودة 

س ير.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145777.

.D : 106639

176 P

 STE   ELITE NEGOCE ET

BUSINESS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2020 يوليو   29 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

وأجهزة  معدات  بيع   : الهدف 

الحاسوب.

السجارة.

الطباعة.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

منصف  محدودة من طرف السيد  

زكرياء.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145773.

.D : 106637

177 P

 STE KAINA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

بساريخ 11 أغسطس 2020، تم وضع 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

الهدف :  تصنيع وتشكيل الحلي.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

10.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

عايدة  السيدة  طرف  من  محدودة 

الصسوكي.

السيد جيريمي موسوالن.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145741.

.D : 106608

178 P

 STE  ROLLING LIGHT

 SPARK (RLS(

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك والحيد

تكوين شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2020 يوليو   9 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

غيار  قطع  اسسيراد    : الهدف 

السيارات.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.00 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

السيد عبد هللا  محدودة من طرف 

السعدي.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145737.

D : 106606

179 P



12087 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

STE IMPORTOID
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

وضع  تم   ،2020 يوليو  فاتح  بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

الخدمات  وتوفير  البيع   : الهدف 

ع0ر االنترنيت.

اسسيراد وتصدير املبيعات.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف  السيد يوسف بن 

ديدوح.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145739.

.D : 106607

180 P

STE BOUTON D’OR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تكوين شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم وضع   ،2020 أغسطس   4 بساريخ 

القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

الهدف : صالون الحالقة.

مركز العناية بالج ال.

بيع منسجات السج يل.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

شارع موالي أح د الوكيلي حسان.

: حدد رأس ال ب ا قدره  راس ال 

100.000 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيد ادريس ملراجني.

السيدة مريم بنصانبى.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم   ،2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

السجل السجاري رقم 145735.

.D : 106605

181 P

STE N.K STUDIO
SARL AU

مقرها االجس اعي : ع ارة 30 شقة 

رقم 8 شارع أح د الوكيلي الحي 

االداري حسان الرباط

تأسيس شركة
 19 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تاسيس  تم  بالرباط   2020 ف0راير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 NK STUDIO SARL  : التس ية 

.AU

الهدف : هندسة مع ارية، زخرفة 

وتص يم داخلي.

شقة   30 ع ارة   : املقر االجس اعي 

رقم 8 شارع موالي أح د لوكيلي الحي 

االداري حسان الرباط.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الراس ال 

موزعة الى 1000 حصة ب 100 درهم 

للحصة الواحدة على الشكل السالي :

 1000 البليدي  كنزة  السيدة 

حصة.

كنزة  السيدة  عينت   : التسيير 

البليدي ك سيرة وحيدة للشركة.

باملركز  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل  الجهوي الستث ار بالرباط، 

السجاري تحت رقم 145837.

182 P

STE DUMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ب ساهم واحد
راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 15 شارع 
االبطال، شقة رقم 4، أكدال الرباط

تاسيس شركة
 31 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تاسيس شركة  تم   2020 أغسطس 
ذات املسؤولية املحدودة التي تح ل 

الخصائص السالية :
.STE DUMO : التس ية

الهدف االجس اعي : السجارة.
شارع   15  : االجس اعي  املقر 
االبطال، شقة رقم 4، أكدال الرباط.
رأس ال : 100.000 درهم مقس ة 
حصة اجس اعية من فئة   1000 الى 

100 درهم للحصة الواحدة.
مساه ا  حليمي  توفيق  الشركاء 

وحيدا.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد توفيق حليمي.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  االيداع  تم 
تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 
سبس 0ر   14 بساريخ   ،D106673 رقم 

.2020
183 P

STE PALAZZO MB
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
 RE رقم  تحت   ،2020 سبس 0ر   8
حرر   ،: 2125/0014716/2020
ب كسب االسساذ عبد هللا بنس اعين، 
موثق بالصخيرات تم انجاز القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  الساسي�سي 
املحدودة وذات امل يزات والخصائص 

السالية :
 STE PALAZZO MB  : التس ية 

.SARL
: بيع وشراء  االهداف االجس اعية 
االرا�سي والبنايات من أجل السكن، 

السجارة وغيرها.

االرا�سي  كل  وكراء  وشراء  بيع 
الخاصة بالبناء أو االشغال املهنية.

السجارة في ميدان العقار.
ج يع االشغال املسعلقة بالعقار.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
مقس ة الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة في ملكية :
 500 شيخ  بن  مصطفى  السيد 

حصة.
السيد مح د بوجلود 500 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
السجاري  املحل   : املقر االجس اعي 
 49 رقم  جوهرة  بسجزئة  الكائن 

الصخيرات.
مصطفى  السيدان   : التسيير 
غير  ملدة  بوجلود  ومح د  شيخ  بن 

محددة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
باملحك ة االبسدائية بس ارة   130689

بساريخ 14 سبس 0ر 2020.
السنة املالية : من فاتح يناير الى 31 
ماعدا السنة  ديس 0ر من كل سنة، 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
184 P

جيكوفيسك
اقامة صانترال بارك، ع ارة ج ش م الطابق 

الثالث زاوية زنقتي عبد املومن وطرابلس 
28810 املح دية

 STE LEMAN INDUSTRIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 2.400.000 درهم

مقرها االجس اعي : املح دية طريق 
الثانوية 111، تجزئة توفيق زناتة 
السجل السجاري رقم 25191  

املح دية
الضريبة الجبائية رقم : 15270901

السعريف املوحد : 
001566677000063
بيع حصص اجس اعية

قبول شريك جديد
العام  الج ع  قرار  ب قس�سى 
بساريخ  باملح دية  املؤرخ  االسسثنائي 
املساه ون  قام   ،2020 مارس   16
»لومان اندوستري«  للشركة املس اة 
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محدودة  مسؤولية  ذات   شركة 

ب ا يلي :

بيع  على  واملصادقة  تسجيل 

بقي ة  اجس اعية  حصة   2160

بين الشركة  درهم لكل حصة،   100

شركة  اندوستري«  »لومان  البائعة 

والشركة  محدودة  مسؤولية  ذات 
الفرنسية املشترية »لومان اندوستري 

س اس«.

قبول شريك جديد واملس ثل في :

»لومان  الفرنسية  الشركة 

رأس الها  اس«  س  اندوستري 

مقرها االجس اعي   اورو،   2.004.000

زنقة   241 فرنسا   74970 مارييني 

طرف  من  وامل ثلة  ال0ريسيزيون 

رئيسها فلوران بونطاز.
القانون  من   6 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة طبقا ملا سبق.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ 16 يوليو 

2020، تحت رقم 720.
مسسخلص للنشر

جيكوفيسك

185  P

جيكوفيسك

اقامة صانترال بارك، ع ارة ج ش م الطابق 

الثالث زاوية زنقتي عبد املومن وطرابلس 

28810 املح دية

 STE LEMAN INDUSTRIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 520.000 درهم

مقرها االجس اعي :الدارالبيضاء، 39 

شارع اللة ياقوت، الطابق 5 ع ارة د

السجل السجاري رقم : 331321 

الدارالبيضاء

السعريف الضريبي  رقم :15270901

السعريف املوحد : 

00156667000063

زيادة راس ال الشركة من 520.000 
درهم الى  2.400.000 درهم
من خالل دمج االحسياطات
تحويل املقر االجس اعي 

الج عين  القرارين  ب قس�سى 

االسسثنائيين املؤرخين بالدارالبيضاء 

بساريخ 28 يونيو 2019 و 25 سبس 0ر 

للشركة  املساه ون  قام   ،2019

شركة  -أندوستري«  »لومان  املس اة 

ذات مسؤولية محدودة ما يلي :

من  الشركة  راس ال  في  زيادة 

 2.400.000 الى  درهم   520.000

االحسياطات  دمج  خالل  من  درهم، 

ب  للشركاء  املجانية،  واملساه ة 

درهم   100 بقي ة  حصة   18.800

ب ا يتناسب مع الحصص  لكل منها، 

القدي ة التي ي لكها كل واحد منهم.

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

الى :

 111 الثانوي  الطريق  املح دية، 

اقامة توفيق.

تعديل البنود 4،6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة طبقا ملا سبق.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 3 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

ف0راير 2020، تحت رقم 729213.

ك ا  االجس اعي  املقر  تحويل  بعد 

النظام  ايداع  تم  أعاله،  مبين  هو 

املسؤولية  ذات  للشركة  االسا�سي 

»لومان  باسم  املعروفة  املحدودة 

اندوستري« بكسابة الضبط باملحك ة 

االبسدائية باملح دية بساريخ 18 ف0راير 

2020، تحت رقم 288.

ذات  الشركة  فان  وأيضا، 

باسم  املعروفة  املحدودة  املسؤولية 

في  سجلت  اندوستري«   - »لومان 

الضبط  بكسابة  السجاري  السجل 

باملحك ة االبسدائية باملح دية تحت 

الرقم 25191.
مسسخلص للنشر

جيكوفيسك

186  P

جيكوفيسك

اقامة صانترال بارك، ع ارة ج ش م الطابق 

الثالث زاوية زنقتي عبد املومن وطرابلس 

28810 املح دية

 STE OUSTALET INVEST

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : املح دية زنقة 

ح ان الفطواكي فيال البوميل 

السجل السجاري باملح دية 

رقم 16471

الضريبة الجبائية رقم : 15241087

حل طوعي ومبكر للشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

ديس 0ر   31 بساريخ  باملح دية 

للشركة  املساه ون  قام   ،2019

شركة  انفيست«  »أوسسالي  املس اة 

رأس الها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

10.000 درهم  ب ا يلي :

للشركة  ومبكر  طوعي  حل 

ذات  شركة  انفيست«  »أوسسالي 

مسؤولية محدودة.

ادريس  السيد  مهام  انهاء 

الشرقاوي بصفسه مسيرا ومنحه ت0رئة 

كاملة وبدون تحفظ الدارته.

الشرقاوي  ادريس  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

تجزئة   ،1 جعل مقر السصفية ب 

الفرح املح دية.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ 13 ف0راير 

2020، تحت رقم 272.

مسسخلص للنشر

جيكوفيسك

187 P

 STE DE CONSTRUCTION
 MAINTENANCE ET
 DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
»COMADI«

شركة مساه ة
رأس الها : 6.000.000 درهم

السجل السجاري رقم : 14977 
املح دية

املقر االجس اعي : طريق رقم 111 
C/O سامير املح دية 28800

تبعا ملحضر الج ع العام العادي 
 ،2020 يونيو   26 في  عقد  الذي 
االتية  تقرر اعادة تعيين املسصرفين  
شركة   : سنوات   3 ملدة  أس ائهم 
اللطيف  عبد  السيد   ،SDCC S.A
شركة  م ثل  ك سصرف،  مهيضرة 
شركة  في  املسصرفة   .SDCC S.A
ادارة  ملجلس  ورئيسا   COMADI
السيد سفيان   ،COMADI كومادي 
تويج ك سصرف ومديرا عاما للشركة، 
السيد أح د هرنوش والسيد يوسف 
بالخدير، وتبعا لنفس املحضر صادق 
الج ع العام على تعيين السيد اح د 
لشركة  جديد  ك سصرف  امحرف 

.COMADI
االيداع القانوني بكسابة  تم اجراء 
باملحك ة  السجاري  للسجل  الضبط 
سبس 0ر   3 االبسدائية باملح دية يوم 

2020، تحت رقم 981.
للبيان واالشارة

188 P

STE EPCS AFRICA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية
 بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : 1 اقامة 

الخصاص شارع فلسطين العالية 
املح دية

السجل السجاري رقم : 25875
مسجل  عرفي  عقد  ب وجب 
ب دينة املح دية تم تأسيس شركة 
محدودة املسؤولية بشريك  واحد لها 

الخصائص السالية :
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 STE EPCS AFRICA  : التس ية 

.SARL AU

تص يم  مكسب،  عقد   : الهدف 

املشاريع الصناعية.

مقاول انجاز املشاريع الصناعية.

درهم   100.000  : الراس ال 

مجزئة الى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة تم اكسسابها وتسجيلها.

اقامة   1 رقم   : االجس اعي  املقر 

العالية  فلسطين  شارع  الخصاص 

املح دية.

الى  التسيير  أسند   : التسيير 

السيد قنوس ادريس، وذلك ملدة غير 

محدودة.

تم االيداع القانوني تم باملحك ة 

االبسدائية ملدينة املح دية تحت رقم 

911 بساريخ 24 أغسطس 2020، رقم 

السجل السجاري 25875.
قنوس ادريس

189 P

 STE ADHIBE

INTERNATIONAL

خسم السصفية
 2020 ف0راير   19 بساريخ 

 ADHIB بشركة  الشركاء  قرر 

ذات  شركة   ،INTERNATIONAL

وحيد،  ب سير  املحدودة  املسؤولية 

مقر  درهم،   10.000 راس الها 

زنقة  زاوية  الدارالبيضاء،  تصفيتها 

مسفيوي وكوربي عكاشة.

اقرار السقرير والحسابات املقدمة 

ع ليات  وكذلك  املصفي  طرف  من 

السصفية وابراء ذمة املصفي.

معاينة خسم السصفية.

الضبط  بكسابة  االيداع  سيسم 

لل حك ة السجارية بالدارالبيضاء.
للسخليص واالشارة

املصفي

190 P

STE CIVILE IMMOBILIERE

LOUIS 1

وفاة الشريك املسير

تعيين مسير جديد

بساريخ  قرر الج ع العام للشركاء 

 STE لشركة   ،2020 ف0راير   12

 ،  CIVILE IMMOBILIERE  LOUIS1

راس الها  عقارية،  مدنية  شركة 

االجس اعي  مقرها  درهم،   100.000

382 شارع اي يل زوال  بالدارالبيضاء 

ما يلي :

تسجيل وفاة املسير السيد كوهن 

ايلي.

حاييم  كوهن  السيدة  تعيين 

ك سير للشركة.
للسخلص واالشارة

االدارة

191 P

 SOCIETE GRIMEH EL شركة

 HAJJI

ش.ذ.م.م

مرأب رقم 69 تجزئة رموز الخير 

خريبكة

تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 

بخريبكة تم تأسيس   2020 سبس 0ر 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص السالية :

 SOCIETE GRIMEH  : التس ية 

.EL HAJJI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 69 رقم  مراب   : االجس اعي  املقر 

تجزئة رموز الخير خريبكة.

الرأس ال : 100.000 درهم موزع 

على 1000 حصة قي ة الحصة 100 

درهم.

توزيع رأس املال :

 500  : كري ح  أشرف  السيد 

حصة.

السيد ياسين الحاجي 500 درهم.

الهدف االجس اعي : 

بيع العجالت.

بيع قطع الغيار

موازنة وتسوية العجالت.

كري ح  اشرف  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  الحاجي  ياسين  والسيد 

محدودة.

فاتح  في  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر باسسثناء 

السنة األولى التي تبدأ بعد التسجيل 

في السجل السجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

 بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية

بخريبكة تحت رقم 6525 بساريخ 10 

سبس 0ر 2020.
موجز وبيان

192 P

STE SOGEFICOM

JSY UNIVERS
SARL

العامة  الج عية  قرار  ب قس�سى 

 10 يوم  املنعقدة  العادية  الغير 

 JSY لشركة   2020 أغسطس 

 : ومقرها االجس اعي   UNIVER SARL

44 شارع مح د السالوي فاس.

زيادة النشاط السالي : توريد وتوزيع 

واملك الت  السج يل  مواد  األدوية، 

الغذائية إلى أنشطة الشركة.

السجارة   : السالي  النشاط  حذف 

الحرة.

تحويل املقر االجس اعي إلى العنوان 

رقم  القطعة  الجنان  تجزئة   : اآلتي 

الطابق األر�سي ج اعة عين  ت   16

الشقف فاس.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة

 السجارية بفاس تحت رقم 2020/2100

بساريخ 10 سبس 0ر 2020.

193 P

TETRACOF

ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

 مقرها االجس اعي : ع ارة 30 الشقة 8

شارع موالي أح د لوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم   2020 يونيو   19 بساريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة وشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية :

 TETRACOF شركة   : التس ية 

ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف : مقاول أشغال البناء.

املقر االجس اعي : ع ارة 30 الشقة 

شارع موالي أح د لوكيلي حسان   8

الرباط.

 100.000  : رأس املال االجس اعي 

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 

بالكامل واملخصصة للشريك الوحيد.

 1000  : هللا  عبد  الويز  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد الويز   : التسيير 

عبد هللا ك سير وحيد للشركة لفترة 

غير محدودة.

السنة  تبدأ   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 0ر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 3549.

194 P
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CONTRACEF
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 46 شارع عقبة 

الطابق الثاني شقة رقم 2 أكدال 

الرباط

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم   2020 يونيو   19 بساريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة وشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية :

 CONTRACEF شركة   : التس ية 

ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف : 

مقاول أشغال البناء.

والسباكة  الكهرباء  أشغال 

وتكييف الهواء.

الصناعية  املعدات  استئجار 

وأدوات اآلالت.

46 شارع عقبة   : املقر االجس اعي 

أكدال   2 رقم  شقة  الثاني  الطابق 

الرباط.
 100.000  : رأس املال االجس اعي 

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 

بالكامل واملخصصة للشريك الوحيد.

السيد امكار مح د : 1000 حصة.

تم تعيين السيد امكار   : التسيير 

لفترة  للشركة  وحيد  ك سير  مح د 

غير محدودة.

السنة  تبدأ   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 0ر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 3548.

195 P

 DIGITAL TECHNOLOGY

LAB
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة 4 الشقة 
رقم 25 زنقة الدار البيضاء الطابق 

األول حسان الرباط

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  ب وجب 

تم   2020 يونيو   15 بساريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة وشريك وحيد ذات امل يزات 

السالية :

 DIGITAL شركة   : التس ية 

TECHNOLOGY LAB ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة وشريك وحيد.

الهدف :

أجهزة  في  والسجارة  اسسيراد 

املعلوميات.

خدمات  وتقديم  االستشارة 

املعلوميات.

: ع ارة 4 الشقة  املقر االجس اعي 
رقم 25 زنقة الدار البيضاء الطابق 

األول حسان الرباط.
 100.000  : رأس املال االجس اعي 

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 

بالكامل :.

السيد سالوي بدر : 1000 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد سالوي 

بدر ك سير وحيد للشركة لفترة غير 

محدودة.

السنة  تبدأ   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 0ر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 3550.

196 P

PROMO BAGATLAS

SARL

تصفية شركة
للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 

 PROMO BAGATLAS SARL

 12 بلوك   : السالي  باملقر  املسواجدة 

شارع الكفاح يعقوب املنصور الرباط 

اجس عوا  درهم   100.000 رأس الها 

ليقرروا ما يلي :

 30 من  اعسبارا  الشركة  تصفية 

يونيو 2020.

السيد  للشركة  املصفي  تعيين 

البغدادي مح د.

 تم إجراء اإليداع القانوني باملحك ة

سبس 0ر   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت الرقم 3432.

197 P

ندى كلوبال إنفستسمانت 

كونسلتايشنز

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية شارع موزارت 

وشارع أنفا إقامة بوتي بارادي 

الطابق السابع في الدار البيضاء

السجل السجاري : 443377

تعديل نشاط الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

17 أغسطس 2020 في الدار البيضاء 

تقرر ما يلي :

يقرر االجس اع العام تعديل نشاط 

الشركة بإضافة األنشطة السالية :

اسسيراد وتص يم وإنشاء محطات 

الطاقة الش سية.

معدات  وتشغيل  وتأجير  اسسيراد 

وآالت البناء.

 تصنيع املنسجات الزراعية )األغذية

الزراعية).

توزيع  نقاط  وتنفيذ  تص يم 

 لل شروبات الساخنة والباردة والوجبات

السريعة.

بناء وتنفيذ مركز العالج الطبيعي 

والعالج باألكحسين.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

 البيضاء بساريخ 3 سبس 0ر 2020 تحت

.H 744727 رقم 
ندى كلوبال إنفستس انت كونسلسايشنز

ش.م.م

198 P

STE HINDELHAWTACASH

SARL AU

الع ارة 50 طريق القنيطرة اإلقامة 

1 د 70 الطابق السفلي املحل رقم 4

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

2020 بسال والتي تح ل  3 أغسطس 

الخصائص السالية :

شركة  مدير   : االجس اعي  الهدف 

وكيل بالع ولة.

رأس ال الشركة : 150.000 درهم 

مقس ة إلى 1500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة كلها للسيدة 

هند الحوتة 1500 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : الع ارة 50 طريق 

الطابق   70 د   1 اإلقامة  القنيطرة 

السفلي املحل رقم 4.

املسيرة : هند الحوتة.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

االبسدائية بسال تحت رقم 31867.

199 P
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SAKANE PROJECT

 شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

يبلغ رأس الها 10.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية زنقة القا�سي 

سرايري والقا�سي بن ح ادي حي 

البينيد الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

87599

تفويت حصص اجس اعية
تعيين مسير وتغيير النظام األسا�سي

بساريخ  رسمي  عقد  ب قس�سى 

السيد  فوت   2020 أغسطس   7

حسن أمين ال0رنو�سي لصالح شركة 

100 حصة أي   »SOCIAL INVEST«

مج وع الحصص املكونة للرأس ال 

 SAKANE« لشركة  االجس اعي 

.»PROJECT

ب قس�سى قرارات الشريك الوحيد 

بساريخ 10 أغسطس 2020 تم :

تأكيد السفويت املبين أعاله.

حسن  السيد  اسسقالة  تسجيل 

ك سير  مهامه  من  ال0رنو�سي  أمين 

الحصص  تفويت  تحقيق  ب جرد 

ب حرر   2020 أغسطس   7 بساريخ 

رسمي.

القادري  خديجة  السيدة  تعيين 

عوض السيد حسن أمين ال0رنو�سي 

املسسقيل وذلك ملدة غير محددة.

جديد  أسا�سي  نظام  اعس اد 

وكذا  الحصص  لسفويت  املسض ن 

تغيير املسير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   14 في 

.106691
من أجل السلخيص والنشر

التسيير

200 P

ACWA POWER LAAYOUNE
شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 

ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 4.654.700 درهم

املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

121347

اسس رارية النشاط
 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

 2020 يونيو   30 بساريخ  املشتركة 

 357 املادة  ملقسضيات  تطبيقا  تقرر 

اسس رارية   17.95 رقم  القانون  من 

نشاط الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106689
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

201 P

ACWA POWER BOUJDOUR
شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 

ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 1.750.000 درهم

املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

121349

اسس رارية النشاط
 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

 2020 يونيو   30 بساريخ  املشتركة 

 357 املادة  ملقسضيات  تطبيقا  تقرر 

اسس رارية   17.95 رقم  القانون  من 

نشاط الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106690
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

202 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE III
شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 

ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 71.543.075,29 درهم

املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط

 السجل السجاري بالرباط

 رقم 108945

تجديد مدة مهام أعضاء ورئيس 
مجلس الرقابة وأعضاء ورئيس 

مجلس اإلدارة الج اعية
واسس رارية نشاط الشركة

 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

بساريخ الرقابة  ومجلس   املشتركة 

 30 يونيو 2020 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الج عية العامة 

العادية :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

أعضاء مجلس الرقابة السالييين :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش.

ACWA POWER MAROC شركة 

SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

.PADMANATHAN

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

طرف السيد باديس دراجي.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

الرقابة  مجلس  يسكون  وبالسالي 

كالسالي :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان، 

رئيس املجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش، عضو املجلس.

ACWA POWER MAROC شركة 
SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

PADMANATHAN عضو املجلس.
 ACWA POWER شركة 
GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 
عضو  دراجي،  باديس  السيد  طرف 

املجلس.
مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 
الج اعية  الرقابة  مجلس  أعضاء 
 JULIAN LOPEZ GARRIDO السيد

والسيد راجيت ناندا.
انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 
والتي   2026 في  العامة  الج عية 
املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2025.
مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 
السيد  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

.JULIAN LOPEZ GARRIDO
انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 
والتي   2026 في  العامة  الج عية 
املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2025.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106687
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

203 P

 ACWA POWER
OUARZAZATE II

شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 
ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 91.854.874,09 درهم
املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط
السجل السجاري بالرباط رقم 

121347
تجديد مدة مهام أعضاء ورئيس 
مجلس الرقابة وأعضاء ورئيس 

مجلس اإلدارة الج اعية
واسس رارية نشاط الشركة

 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة
 30 املشتركة ومجلس الرقابة بساريخ 

يونيو 2020 تقرر ما يلي :
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بالنسبة ملداوالت الج عية العامة 

العادية :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

أعضاء مجلس الرقابة السالييين :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش.

ACWA POWER MAROC شركة 

SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

.PADMANATHAN

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

طرف السيد باديس دراجي.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

الرقابة  مجلس  يسكون  وبالسالي 

كالسالي :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان، 

رئيس املجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش، عضو املجلس.

ACWA POWER MAROC شركة 

SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

PADMANATHAN عضو املجلس.

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

عضو  دراجي،  باديس  السيد  طرف 

املجلس.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

الج اعية  الرقابة  مجلس  أعضاء 

 JULIAN LOPEZ GARRIDO السيد

والسيد راجيت ناندا.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2022 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2021.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

السيد  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

.JULIAN LOPEZ GARRIDO

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2022 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2021.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106686
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

204 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE

شركة مساه ة ذات مجلس إدارة 

ج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 35.360.700 درهم

املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

97965

تجديد مدة مهام أعضاء ورئيس 
مجلس الرقابة وأعضاء ورئيس 

مجلس اإلدارة الج اعية
واسس رارية نشاط الشركة

 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

بساريخ الرقابة  ومجلس   املشتركة 

 30 يونيو 2020 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الج عية العامة 

العادية :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

أعضاء مجلس الرقابة السالييين :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش.

ACWA POWER MAROC شركة 

SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

.PADMANATHAN

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

طرف السيد باديس دراجي.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

بالنسبة ملداوالت الج عية العامة 

غير العادية :

ملقسضيات  تطبيقا  املسخذ  القرار 

 17.95 القانون رقم  من   357 املادة 

اسس رارية نشاط الشركة.

بالنسبة ملداوالت مجلس الرقابة :

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

الرقابة السيد مح د  رئيس مجلس 

عبد هللا أبو نيان.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

الرقابة  مجلس  يسكون  وبالسالي 

كالسالي :

السيد مح د عبد هللا أبو نيان، 

رئيس املجلس.

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاط ة  السيدة  طرف  من  م ثلة 

ح دوش، عضو املجلس.

ACWA POWER MAROC شركة 

SUNTHARESAN م ثلة من طرف SARL 

PADMANATHAN عضو املجلس.

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

عضو  دراجي،  باديس  السيد  طرف 

املجلس.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

الج اعية  الرقابة  مجلس  أعضاء 

والسيد  شيخ  اللطيف  عبد  السيد 

راجيت ناندا.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2026 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2025.

مهام  مدة  وتجديد  نهاية  تأكيد 

الج اعية  الرقابة  مجلس  أعضاء 

السيد عبد اللطيف الشيخ.

انعقاد  عند  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2026 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2025.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106685

من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

205 P

ACWA POWER KHALLADI

شركة مساه ة

يبلغ رأس الها 217.592.506,08 درهم

املقر االجس اعي : إقامة نهى مكسب 

رقم 31 الطابق الرابع زنقة أحفير حي 

الشاطئ طنجة املغرب

السجل السجاري بطنجة رقم 62043

تغيير امل ثلين الدائ ين لل سصرفين

تجديد مدة مهام رئيس مجلس 

اإلدارة واملدير العام

 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

 30 بساريخ  اإلدارة  ومجلس  العادية 

يونيو 2020 تقرر ما يلي :

بالنسبة ملداوالت الج عية العامة 

العادية :



12093 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

لشركة  الدائم  امل ثل  تغيير 

 ACWA POWER MAROC SARL

بسعويض  اإلدارة  مجلس  عضو 

بالسيد   BADIS DERRADJI السيد 

.ZHANG ZHIGUO

 ACWA تغيير امل ثل الدائم لشركة

 POWER GLOBAL SERVICES LTD

عضو مجلس اإلدارة بسعويض السيد 

 TOM WERNER TEERLYNCK

.BADIS DERRADJI بالسيد

أعضاء  مهام  مدة  وتجديد  نهاية 

مجلس اإلدارة السالييين :

SUNTHARESAN  السيد 

.PADMANATHAN

السيدة كوثر جوهراتي.

السيد عبد اللطيف نصر الدين.

ACWA POWER MAROC شركة 

 ZHANG م ثلة من طرف السيد SARL

.ZHIGUO

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

.BADIS DERRADJI طرف السيد

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

بالنسبة ملداوالت مجلس اإلدارة :

نهاية وتجديد مدة مهام رئيس مجلس 

 SUNTHARESAN السيد  اإلدارة 

.PADMANATHAN

تنسهي مدة مهامه بانعقاد الج عية 

في  سسبث  والتي   2023 في  العامة 

حسابات السنة املالية املنتهية في 31 

ديس 0ر 2022.

وبالسالي يسكون مجلس اإلدارة من :

 SUNTHARESAN السيد 

PADMANATHAN، رئيس اإلدارة.

عضو  جوهراتي،  كوثر  السيدة 

مجلس اإلدارة.

السيد عبد اللطيف نصر الدين، 

عضو مجلس اإلدارة.

ACWA POWER MAROC شركة 

 ZHANG م ثلة من طرف السيد SARL

ZHIGUO، عضو مجلس اإلدارة.

 ACWA POWER شركة 

GLOBAL SERVICES LTD م ثلة من 

 ،BADIS DERRADJI السيد  طرف 

عضو مجلس اإلدارة.

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

املدير  مهام  مدة  وتجديد  نهاية 

السيد سيدي مح د محسن  العام 

علوي مح دي.

بانعقاد  مهامهم  مدة  تنسهي 

والتي   2023 في  العامة  الج عية 

املالية  السنة  حسابات  في  سسبث 

املنتهية في 31 ديس 0ر 2022.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  القانوني 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

.233703
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

206 P

 ACWA POWER

OUARZAZATE IV

شركة مساه ة ذات مجلس اإلدارة 

الج اعية ومجلس رقابة

يبلغ رأس الها 3.613.200 درهم

املقر االجس اعي : 65 شارع املهدي بن 

بركة السوي�سي الرباط

السجل السجاري بالرباط رقم 

121345

اسس رارية النشاط
 ب قس�سى مداوالت الج عية العامة

 2020 يونيو   30 بساريخ  املشتركة 

 357 املادة  ملقسضيات  تطبيقا  تقرر 

اسس رارية   17.95 رقم  القانون  من 

نشاط الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.106688
من أجل السلخيص والنشر

مجلس الرقابة

207 P

ديجيطوبيا ستيديو
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

السجل السجاري : 470589

إنشاء  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد بامل يزات السالية :

التس ية : ديجيطوبيا ستيديو.

الشركة  تع ل   : الشركة  غرض 

لحسابها  سواء  وخارجها  املغرب  في 

الخاص أو لحساب الغير :

تص يم وتطوير وتشغيل املنصات 

الرق ية في شكل برامج أو تطبيقات 

ألعاب  أو  جوال  تطبيقات  أو  ويب 
رق ية أو تقنيات أخرى.

والخدمات  املعلومات  توفير 

ب ا  واألفراد  للشركات  الداخلية 

ي كنهم من تلبية احسياجاتهم بشكل 
رقمي.

إنشاء وتص يم وتحرير واسسغالل 

فيديو  شكل  في  الرقمي  املحسوى 

آخر  رقمي  تنسيق  أي  أو  صورة  أو 

لل حسوى.

 تقديم الخدمة والدراسة واملساعدة

واملبيعات والسطوير الرقمي والسكوين 
وغيرها في ا يسعلق بالنشاط املذكور 

أعاله.

للشركات  االستشارة  تقديم 

واألفراد.

الصلة  ذات  والسصدير  االسسيراد 

باألنشطة أعاله وال سي ا تكنولوجيا 

املعلومات.

السطوير الرقمي وإنساج الوسائط 

او املحسويات األخرى.

ج يع  في  األسهم  في  املشاركة 

الشركات.

في  ب ا  املعامالت  ج يع  وع وما 
ذلك السجارية أو العقارية، الصناعية 
أو املالية مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر كليا أو جزئيا بالع ليات املشار 
أع ال  وتطوير  لتسهيل  أعاله  إليها 

الشركة.
يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.
شارع  زاوية   : االجس اعي  املقر 
موزارت وشارع أنفا إقامة بوتي بارادي 

الطابق السابع في الدار البيضاء.
رأس املال : 100.000 درهم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة.
مسير ملدة غير   : التسيير اإلداري 

محدودة :
مغربي  جريد،  يوسف  السيد 
مارس   21 مواليد  من  الجنسية، 
1982 في الدار البيضاء آنفا مقيم في 
برشيد حامل  نصر هللا  تجزئة   124

.M359226 البطاقة الوطنية رقم
من أجل   5% يسم اقسطاع   : الربح 
والباقي  قانوني  احسياطي  تكوين 

للشريك الوحيد.
السنة االجس اعية : األول من يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 470589.
208 P

شركة نفرتيتي االمل للرخام 
والجرانيت

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ب ساهم وحيد

 11 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2020 أغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
بامل يزات  وحيد  ب ساهم  املحدودة 

السالية :
نفرتيتي  شركة   : الشركة  تس ية 

االمل للرخام والجرانيت.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.
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شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ب ساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجس اعي : والد سالمة عين 

عسيق ت ارة.

رقم السجل السجاري : 130533.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الرخام والجرانيت.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

املساه ون :

 1000 س يرة  إبوركي  السيدة 

حصة بـ 100 درهم للحصة.

املسير : السيد عبد الحق بوزاهر.

رقم السجل السجاري هو 130533 

بساريخ 28 أغسطس 2020.

209 P

MAGISTI

SARL

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

 املقر االجس اعي : 46 شارع عقبة

رقم 2 أكدال الرباط

السجل السجاري : 141709

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

بساريخ 9 ديس 0ر 2019 قرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

مح د  الغزواني  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

بالعنوان  السصفية  مقر  تحديد 

السالي : 46 شارع عقبة الشقة رقم 2 

أكدال الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 106660 

بساريخ 27 أغسطس 2020.

210 P

MA VIE MA THERAPIE
SARL AU

رأس ال الشركة : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : 90 زنقة واد زيز 
إقامة أميرة شقة رقم 12 أكدال 

الرباط
السجل السجاري : 121849

االسسثنائية  القرارات  ب قس�سى 
للشريك الوحيد  بساريخ 8 ماي 2019 

قرر ما يلي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
من 90 زنقة واد زيز إقامة أميرة شقة 
رقم 12 الرباط إلى 25 شارع املغرب 

العربي شقة رقم 1 املحيط الرباط.
النظام  من   5 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 0ر   14 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 106661.
211 P

LES MURS DURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدر رأس الها بـ 100.000 درهم 
املقر االجس اعي : الرقم 4 زنقة واد 
زيز الطابق الثالث الشقة رقم 7 

أكدال الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ ومسجل   2020 سبس 0ر   7 
بالرباط قرر شركاء   2020 8 سبس 0ر 

الشركة ما يلي :
ادريس  خليفي  السيد  اسسقالة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
في  ك سير  مه سه  من   D5594 رقم 

الشركة مع اإلبراء.
عرباوي  أمينة  السيدة  تعيين 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 
وحيدة  ك سيرة   FA76365 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

.(RC N° 143197( 106671
212 P

TOR SINAA
SARL

شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجس اعي : دوار أوالد حسون 

ج اعة لوناسدة قلعة السراغنة

تصفية
 TOR SINAA قرر الشركاء بشركة

 100.000 رأس الها  ش.م.م   SARL

درهم ويوجد مقرها االجس اعي بدوار 

أوالد حسون ج اعة لوناسدة قلعة 

السراغنة.

خالل الج ع العام الغير العادي 

3 أغسطس  للشركة واملنعقد بساريخ 

2020 نصه ك ا يلي :

الشركة  تصفية  على  املصادقة 

املذكورة أعاله.

جواد  السيد  اسسقالة  قبول 

الساقي من مهامه ك سير للشركة.

الساقي  جواد  السيد  تعيين 

ج يع  وتخويله  للشركة  ك صفي 

الصالحيات لهذا الغرض.

تحديد مقر السصفية بدوار أوالد 

قلعة  لوناسدة  ج اعة  حسون 

السراغنة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بساريخ السراغنة  بقلعة   االبسدائية 

9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 2020/211.

213 P

LOTUS DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   7

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد حيث تس يز ب ا يلي :

 LOTUS  : التس ية 

لوتيس   DISTRIBUTION

ديسسخيبيسيو.

الهدف االجس اعي : 

بيع  قصد  والسصدير  االسسيراد 

وشراء :

وأجهزة  السج يل  منسجات  ج يع 

اللياقة البدنية.

أجهزة وأدوات الك بيوتر وكل شيئ 

تزييني وج يع األجهزة املنزلية.

طبيه  شبه  أدوات  ج يع 

وصيدالنية وأصناف مسنوعة.

سبو  زنقة   61  : االجس اعي  املقر 

شقة رقم 6 اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.

في  محدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 

ومحررة  كليا  مكستبة  للواحدة 

إي ان عباس  باسم اآلنسة  ومخولة 

والتي تعس0ر املسيرة الوحيدة ملدة غير 

محدودة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

.3460
للنشر والبيان

214 P

 STE COMPTOIR MOHCIN

DE CYLCES MOTOS

SARL

LIQUIDATION
على إثر قرار الج ع العام العادي 

املنعقد يوم 18 ف0راير 2020 لشركة 

 STE COMPTOIR MOHCIN DE

شركة   CYLCES MOTOS SARL

رأس الها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

10.000 درهم تقرر ما يلي :

ت ت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات السصفية.

والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

بإقفال ع ليات السصفية.
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السجل السجاري رقم 10743.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2020 يوليو   27 بساريخ  بسال 

رقم 34750.

215 P

STE AZLA BTP

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد 

 ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ

تم وضع القانون   2020 6 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

. AZLA BTP : التس ية االجس اعية

الهدف االجس اعي :

مقاول أع ال مخسلفة أو البناء.

مقاول بناء أو ثكنات.

مكرر   23 رقم   : االجس اعي  املقر 

الرشاد  حي  مح د  سيدي  شارع 

القرية سال.

املدة االجس اعية :  99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة   1000 على  موزعة  درهم 

وزعت  للحصة  درهم   100 فئة   من 

ك ا يلي :

 1000 ابراهيم  ازلكي  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد ازلكي   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  ابراهيم 

محدودة.

تم التسجيل في السجل السجاري 

باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

االبسدائية بسال تحت رقم 31849.

216 P

FRERE OUTTACH

SARL AU

املنعقد يوم  إثر قرار اإلدارة  على 

 FRERE لشركة   2020 يوليو   24

OUTTACH SARL AU قرر الشريك 

الوحيد للشركة ما يلي :

 100.000 من  رأس ال  في  زيادة 

درهم إلى 500.000 درهم.

تغيير الحصص من 1000 حصة 

إلى 5000 حصة.

تغيير في القانون املؤسس للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   3 بساريخ 

.34956

217 P

STE MAISON MABROUK

SARL AU

الرأس ال : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد 

 ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ

تم وضع القانون   2020 7 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 MAISON  : االجس اعية  التس ية 

. MABROUK SARL AU

مخ0زة   : االجس اعي  الهدف 

وحلويات.

بلوك   11 قطاع   : املقر االجس اعي 

18 رقم 436 حي السالم سالم.

املدة االجس اعية :  99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة   1000 على  موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم   100 فئة   من 

 ك ا يلي :

 1000 هللا  عبد  م0روك  السيد 
حصة.

مج وع الحصص : 1000 حصة.
السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.
التسيير : تم تعيين السيد م0روك 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  هللا  عبد 

محدودة.
تم إيداع السجل السجاري بكسابة 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 25 أغسطس 2020 تحت رقم 

.31729
218 P

 STE ECOLE LES ALIENS
PRIVEE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد 

 ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ
القانون  وضع  تم   2020 يوليو   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص السالية :
 ECOLE  : االجس اعية  التس ية 

. LES ALIENS PRIVEE
الهدف االجس اعي : مدرسة إلعداد 
االمسحانات )دروس الدعم واللغات).
مكرر   23 رقم   : االجس اعي  املقر 
الرشاد  حي  مح د  سيدي  شارع 

القرية سال.
املدة االجس اعية :  99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 10.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
من  حصة   1000 على  موزع  درهم 
10 دراهم للحصة  100 من فئة  فئة 

وزعت ك ا يلي :
السيد غ از ادريس 500 حصة.

 500 الدين  نور  بويدية  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد غ از   : التسيير 
الدين  نور  بويدية  والسيد  ادريس 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تم التسجيل في السجل السجاري 
باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

االبسدائية بسال تحت رقم 31847.
219 P

STE THE ANTIQUE SARL

الرأس ال : 100.000 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

 ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ

12 أغسطس 2020 تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص السالية :

 STE THE  : التس ية االجس اعية 

.ANTIQUE SARL

الهدف االجس اعي : 

)السجارة  االدارية  االستشارات 

السقليدية،  املنسجات  في  االلكترونية 

برمجة املواقع، االسسيراد والسصدير).

مكرر   23 رقم   : االجس اعي  املقر 

الرشاد  حي  مح د  سيدي  شارع 

القرية سال.

املدة االجس اعية :  99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

اي ن:   مح د  العزوزي  السيد 

500 حصة.

 500  : سلمى  السيدة الحسحوت  

حصة.

حصة  ألف  الحصص  مج وع 

)1000 حصة)

السنة االجس اعية :  تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

والسيدة  أي ن  مح د  العزوزي 

الحسحوت سلمى، ك سيريين للشركة 

ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل السجاري بكسابة 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   17 بساريخ 

.31913

220 P
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فروطاس اوليفار ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها 100.000 درهم

5 ساحة موالي الحسن سوق 

االربعاء الغرب

سجل تجاري رقم 24889 سوق 

االربعاء الغرب

ب قس�سى عقد عرفي م0رم بساريخ 

فاتح أغسطس 2020 تم تحويل 100 

ي سلكها  التي  الحصص  من  حصة 

السيد ح يد بوع امة داخل الشركة 

لفائدة السيد شردود عي�سى.

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

املنعقد بنفس اليوم تم تقرير ما يلي :

ترخيص تحويل الحصص ؛

بوع امة  ح يد  السيد  اسسقالة 

وتعيين  للشركة  ك سير  منصبه  من 

السيد شردود عي�سى مسيرا جديدا 

للشركة.

تغيير الفصلين 13 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

األربعاء  بسوق  االبسدائية  املحك ة 

الغرب بساريخ 14 سبس 0ر 2020 تحت 

رقم 352.
للخالصة والسذكير

التسيير

221 P

فروطاس اوليفار ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأس الها 2.000.000 درهم

5 ساحة موالي الحسن سوق 

االربعاء الغرب

سجل تجاري رقم 24889 سوق 

االربعاء الغرب

العام  الج ع  محاضر  ب قس�سى 

املنعقد بساريخ 3 أغسطس 2020 قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

2.000.000 درهم  10.000 درهم إلى 

جديدة  حصة   19.900 بإصدار 

الوحيد  الشريك  طرف  من  مكستب 

ومحرر كليا باالقسطاع من الحساب 

الجاري.

كنتيجة لذلك تم تغيير الفصلين 

6 و 7 من القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

األربعاء  بسوق  االبسدائية  املحك ة 

الغرب بساريخ 14 سبس 0ر 2020 تحت 

رقم 353.
للخالصة والسذكير

التسيير

222 P

STE KR PRO شركة
ش.م.م ش.و

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركاء  قرر   2020 سبس 0ر  فاتح 

الشركة ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

خريبش  رحال  السيد  تعيين 

مصفي للشركة وإخالء ذمسه ك سير 

للشركة.

تعيين مقر الشركة مكان للسصفية 

)811 حي يعقوب املنصور الرباط).

كاتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   14 يوم 

.106706
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 MEDITERRANEAN IMMO

DISTRIBUTION
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 يوليو   17 بساريخ  بالرباط 

واملسجل بالرباط في 20 يوليو 2020 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد لها امل يزات السالية :

الشركاء : السيد هشام الشركي.

 MEDITERRANEAN  : التس ية 

ش.م.م   IMMO DISTRIBUTION

ش.و.

غرض الشركة : للشركة نشاطات 

مسعددة تس ثل في :

شراء،  بيع،  العقارية،  الوساطة 

كراء... )وكالة عقارية).

االسسيراد والسصدير، السجارة.

خدمات املطعم.

األشغال  كل  عامة  بصفة 

الصناعية  السجارية،  الع ومية، 

أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بنشاط الشركة والتي من 

شأنها املساه ة في تن يتها.

املقر الرئي�سي : 27 زاوية شارع بين 

الويدان وزنقة ضاية الرومي شقة 5 

اكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

يوم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقس ا  درهم   100.000

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

إداريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

هشام الشركي.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  السجاري  بالسجل  الشركة 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   14 يوم 

.145829

224 P

مكسب امودح للحسابات والدراسات الجبائية 

والقانونية
،II زاوية باترنون واالسكندرية، ع ارة لينا 

 شقة B 2 حي املستشفيات، الدار البيضاء

الهاتف : 98 65 82 0522

BIRDIES FASHION
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد

332، شارع ابراهيم الروداني، 

الطابق الخامس، شقة 21، إقامة 

الريحان، املعارف، الدار البيضاء

إنشاء شركة
بالدار  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

 البيضاء مؤرخ في 10 أغسطس 2020، 

لشركة  أسا�سي  نظام  تحرير  تم 

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

خاصياتها كالسالي :

 BIRDIES FASHION  : التس ية 

ش.م.م.

الشركة   : )مخسصر)  الغرض 

حددت هدفها االجس اعي في :

السصنيع،  الشراء،  املساجرة، 

ع0ر  أو  املسجر  في  البيع  الخياطة، 

السصدير،  االسسيراد،  االنترنت، 

في  املساجرة  الجاهزة،  املالبس 

اكسسوارات املوضة، السلع الجلدية، 

والجلود  واملنسوجات  الخام  املواد 

أخرى  مادة  وأي  السج يع  وملحقات 

اإلبداعات،  لصنع  وضرورية  مفيدة 

نشاط  أو  املص  ين  منسجات  بيع 

املعارض الفنية، مثل تنظيم األحداث 

أو  املنحوتات  أو  الصور  معارض  أو 

األع ال الفنية أو املسيرات ؛

أنواع  ج يع  وتوزيع  تسويق 

األق شة واملنسوجات ؛

الدولية  والسجارة  االسسغالل 

واملواد  الخام  املواد  أنواع  لج يع 

أو  النهائية  واملنسجات  االستهالكية 

شبه املصنعة، وكذلك أي مادة ذات 

أه ية لسجارة أو صناعة املنسوجات 

والجلود ؛

أع ال الحياكة، وتص يم الن اذج، 

والجوارب، وتفصيل ج يع العناصر، 

وطباعة  الن اذج،  والسص يم وإنشاء 

واملنسوجات،  والخياطة  والسطريز 

وج يع األنشطة الصناعية أو الحرفية 

املسعلقة  الخدمية  أو  السجارية  أو 

واالسسحواذ  والجلود  باملنسوجات 

على حصة أو مصلحة بأي شكل من 

األشكال في ج يع الشركات أو األع ال 

األع ال  أو  املؤسسات  أو  السجارية 

أو  امل اثلة  األغراض  ذات  السجارية 

السك يلية أو ذات الصلة ؛
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املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 
واملالية  والصناعية  السجارية 
بشكل  املسعلقة  والعقارية  واملنقولة 
كليا أو جزئيا  مباشر أو غير مباشر، 
املذكورة أعاله أو التي  بأحد األشياء 
من املحس ل أن تعزز تطوير الشركة.

شارع   ،332  : االجس اعي  املقر 
الطابق الخامس،  ابراهيم الروداني، 
املعارف،  إقامة الريحان،   ،21 شقة 

الدار البيضاء.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل السجاري.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 1000 على  مجزأة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
الواحدة، أسندت كلها للسيد ياسين 

خليل.
للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

ياسين خليل.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.
2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالدار البيضاء.
قصد النشر واإلعالن

225 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول، الطابق 

األول، الشقة رقم 3

0522 82 18 99 /0522 82 25 25 88

الفاكس : 42 15 82 0522

KAY TEX
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأس ال اجس اعي : 10.000 درهم
الدار البيضاء، 13 زنقة أح د 

املجاطي، إقامة األلب، الطابق 1 
رقم 8

تأسيس شركة
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
األسساذ مح د رشيد السدالوي موثق 
سبس 0ر   4 بساريخ  البيضاء  بالدار 
األسا�سي  النظام  وضع  تم   2020
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية :

KAY TEX شركة ذات   : التس ية 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجس اعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :

السصدير واالسسيراد ؛

صناعة وتحويل األتواب ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  الصناعية  والسجارية  السقنية 

لها  التي  املنقولة  الغير  أو  املنقولة 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

االجس اعي الهادفة إلى تطويره.

البيضاء  الدار   : االجس اعي   املقر 

إقامة  املجاطي،  أح د  زنقة   13

األلب، الطابق 1، رقم 8.

املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.

يحدد   : االجس اعي  الرأس ال 

رأس ال الشركة في مبلغ 10.000 درهم 

محررة ج يعها على الشكل السالي :

 500.000 السيد مح د قيسوني 

درهم ؛

 500.000 قيسوني  عادل  السيد 

درهم ؛

املج وع 10.000 درهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

100 حصة اجس اعية قي ة كل حصة 

100 درهم محررة ج يعها على الشكل 

السالي :

السيد مح د قيسوني 50 حصة ؛

السيد عادل قيسوني 50 حصة ؛

املج وع 100 حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

مح د  السيد  طرف  من  محددة 

قيسوني  عادل  والسيد  قيسوني 

عقودها  ج يع  في  الشركة  وتلتزم 

السيد  ملسيريها  املشترك  بالسوقيع 

عادل  والسيد  قيسوني  مح د 

قيسوني.

تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 

بساريخ  البيضاء  بالدار   لالستث ار 

11 سبس 0ر 2020 تحت رقم 471863.
للخالصة والبيان
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Y&Y MINERALS CO

ذات املسؤولية املحدودة

السجل السجاري رقم : 467933

تأسيس شركة
تلقسه  رسمي  عقد  على  بناء   -  I

السنو�سي  حسني  نزهة  األسساذة 

موثقة بالدار البيضاء بساريخ 21 يوليو 

يونس  السيد  من  كل  قام   ،2020

ياسر بوفساس  الدين والسيد  ج ال 

بوضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

.Y&Y MINERALS CO : التس ية

البيضاء  الدار   : االجس اعي  املقر 

 ،8 الطابق  الزرقطوني،  شارع   ،59

رقم 24.

: يس ثل غرض  الغرض االجس اعي 

الشركة في ما يلي :

اسسيراد، صناعة وتوزيع، تسويق 

املعادن ؛

اسسيراد وتصدير ؛

وكل  لل عادن  وتوزيع  اسسيراد 

األنشطة السابعة أو املك لة لها التي 

ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باألغراض السالفة الذكر ؛

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصفة 

املنقولة  الغير  أو  املنقولة  السجارية، 

مادية املرتبطة مباشرة أو غير مباشرة 

السالفة  باألغراض  جزئيا  أو  كليا 

أو  أو بأغراض أخرى مشابهة  الذكر 

ذات الصلة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
حصة   100 إلى  مقسم  درهم 
درهم   1000 بقي ة  اجس اعية 
بين  مقس ة  الواحدة،  للحصة 

الشركاء حسب الحصص السالية :
 50 الدين  ج ال  يونس  السيد 

حصة ؛
والسيد ياسر بوفساس 50 حصة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
القانون األسا�سي  عين   : التسيير 
والسيد  الدين  ج ال  يونس  السيد 
مشتركين  ك سيرين  بوفساس  ياسر 

للشركة ملدة غير محدودة.
املسؤولية  ذات  الشركة  تكون 
 Y&Y MINERALS CO املحدودة 
ملزمة في ج يع األحوال ودون الحاجة 
االجس اعي  السوقيع  إذن  بأي  لإلدالء 
والبنكي املشترك للسيد يونس ج ال 

الدين والسيد ياسر بوفساس.
األرباح : من األرباح الصافية وبعد 
تخصم  السابقة،  الخسارات  خصم 
20/1 على األقل لسأسيس االحسياطي 
إشارة  رهن  يوضع  والباقي  القانوني 

الج عية الع ومية.
مللف  القانوني  اإليداع  تم   -  II
السأسيس لدى كسابة الضبط باملحك ة 
بساريخ  البيضاء  للدار   السجارية 
رقم  تحت   2020 أغسطس   4

.741796
الشركة مسجلة   : التسجيل   -  III
بالسجل السجاري للدار البيضاء تحت 

رقم 467933.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير
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شركة شباضيك
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس

تلقاه  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بسيدي  فيضاب  املحاسبة  مكسب 
تم   2020 يوليو   24 بساريخ  سلي ان 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
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املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 
السالية :

1 - التس ية : »شركة شباضيك« 
ش.ذ.م.م شريك وحيد.

2 - الهدف : أشغال البناء.
حدد   : الشركة  رأس ال   -  3
درهم   100.000 رأس ال الشركة في 
اجس اعية  حصة   1000 إلى  وقسم 
درهم وقد تم   100 قي ة كل حصة 

توزيع الحصص كالسالي :
 1000 منير  املشابطة  السيد 

حصة.
4 - املدة : 99 سنة ابسداء من يوم 

السأسيس.
شارع   : االجس اعي  املقر   -  5
6، الطابق األول، سيدي  األمن، رقم 

سلي ان.
الشركة مسيرة من   : التسيير   -  6
طرف السيد املشابطة منير ملدة غير 

محدودة.
خالل بها  املع ول  الفترة   -  7 

 31 : تبسدئ من فاتح يناير إلى  السنة 
ديس 0ر.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  8
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 
في  السجاري  السجل  قسم   سلي ان 

19 أغسطس 2020 تحت رقم 141.
مخسصر للنشر والسوزيع
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AROGASERV
SARL

رأس الها : 10.000 درهم
العنوان : 67، حي العيون، الطابق 

الثالث، رقم 5، املح دية
حل الشركة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 2020 يوليو   27 باملح دية في تاريخ 
ت ت املصادقة باإلج اع على ما يلي :

 AROGASERV حل الشركة : شركة 
وتصفيتها الطوعية.

السيدة  للشركة  ك صفي  تعيين 
لطيفة امان، القاطنة بالرقم 6 زنقة 
الدار  املعاريف،  ابو مو�سى الجزولي، 

البيضاء إلى انتهاء مدة السصفية.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
لدى املحك ة االبسدائية باملح دية في 

3 سبس 0ر 2020 تحت رقم 970.
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WE SOLAIRE
SARL AU

67، حي العيون، الطابق الثالث، 
ع ارة رقم 5، املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
للشريك الوحيد

ب قس�سى عقد عرفي حرر باملح دية 
تم   2020 أغسطس   10 تاريخ  في 
لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء 
محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

خصائصها كالسالي :
التس ية : »وي سوليغ«.

املوضوع :
وتركيب  وبيع  وتص يم  دراسة 
الش سية  الطاقة  مشاريع  وتنفيذ 
الزراعي  والري  الش �سي  والضخ 

وتوريد وتوزيع الطاقة الكهربائية ؛
املشاركة في أي سوق عام أو خاص 

يسعلق باألشياء املذكورة أعاله ؛
تنظيم وتسهيل الندوات السدريبية 
والسوعوية وغيرها في الشركات أو في 

أي مكان آخر ؛
وتركيب  وبيع  وتص يم  دراسة 
وتنفيذ مشاريع أنظ ة اإلنذار والسحكم 
في الدخول واملراقبة بالفيديو وأنظ ة 

الكشف عن الحرائق ؛
البيع  خدمات  وج يع  تنفيذ 
املسعلقة  املعدات  أنواع  لج يع 

بالنشاط ؛
االستشارات  خدمات  ج يع 
الطاقة  مجال  في  واملساعدة 

الش سية ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 
أي شركة  أعاله أو عن طريق إنشاء 
طريق  عن  أو  جديدة  منظ ة  أو 
املساه ة أو االكسساب أو شراء األسهم 
أو الحقوق االجس اعية، االنشقاقات 

في املشاركة أو غيرها ؛

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

والصناعية  واملالية  السجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املسعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

املذكورة  كليا أو جزئيا بأحد األشياء 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �سيء 

يحس ل أن يعزز السن ية ؛

للشركة  االجس اعية  الع ليات 

سواء لنفسها أو لحساب اآلخرين.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

 1000 الدين حطاب  بدر  السيد 

حصة.

إلدارة الشركة تم تعيين السيدة 

سهام حشالف ك سيرة وحيدة غير 

شريكة للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   10 يوم  باملح دية 

تحت رقم 1015.
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 STE DE SOLUTIONS

 GEOTECHNIQUES &

ENVIRONNEMENTALES

 SARL

2SGE

67، حي العيون، الطابق الثالث، 

ع ارة رقم 5، املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�سى عقد عرفي حرر باملح دية 

إنشاء  تم   2020 يوليو   6 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية خصائصها كالسالي :

دو  »سوسيتي   : التس ية 

اند  جيوتيكنيك  سوليسيون 

اونفيرون ونسال«.

املوضوع :

الخدمات الهندسية في الهندسة 

وضوابط  )دراسات  والبيئية  املدنية 

ومراقبة) ؛

)املباني  البناء  في  الحلول  تنفيذ 

العام  املجال  وفي  العامة)  واألشغال 

للبيئة ؛

اسسيراد وتصدير ؛

تأهيل وإدارة املطامر العامة ؛

دراسة وإنجازات معالجة النفايات 

الصلبة والسائلة )إعادة السدوير، إنساج 

الطاقة، إعادة اسسخدام املياه) ؛

تدريب، بحث، تطوير ؛

شراء،  )بيع،  تجارية  معاملة  أي 

إيجار) لل نسجات الصناعية املرتبطة 

بها ؛

ملواد  واملباني  الصناعي  التزويد 

البناء ؛

املعامالت  ج يع  عامة  وبصفة 

السجارية واملالية والصناعية واملنقولة 

والعقارية والزراعية املسعلقة بشكل 

كليا أو جزئيا  مباشرة أو غير مباشر، 

املذكورة أعاله أو بأي  بأحد األشياء 

أن  يحس ل  مشابه  أو  مرتبط  �سيء 

االجس اعية  الع ليات  السن ية  يعزز 

لحساب  أو  لنفسها  سواء  للشركة 

اآلخرين.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

السيد زاكي السقاط 500 حصة ؛

وللسيد علي السقاط 500 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

زاكي السقاط ك سير وحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   10 يوم  باملح دية 

تحت رقم 1014.

231 P
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STE AUTO SERVICES PIDO
SARL

بس ارة  مؤرخ  محضر  ب قس�سى 

تم تغيير   2020 13 أغسطس  بساريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما يلي :

إبراء واسسقالة السيد عبد الكبير 

الشرقاوي من تسيير الشركة وتعيين 

السيد السعودي ادرف ك سير وحيد.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

ملدة  ادرف  السعودي  السيد  املسير 

غير محددة.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

بساريخ  بس ارة  االبسدائية   باملحك ة 

2 سبس 0ر 2020 تحت رقم 3871.

232 P

مزار أوديب واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 500 441 6 درهم

مقرها االجس اعي : 104 زاوية شارع عبد املومن 

وزنقة كالفون، الدار البيضاء

 BOLLORE AFRICA

LOGISTICS MAROC
إعالن عن اإلنجاز النهائي لع لية 
الزيادة في الرأس ال االجس اعي 

للشركة
ب قس�سى محضر املجلس اإلداري 

قرر   ،2020 أغسطس   4 بساريخ 

 BOLLORE AFRICA مسصرفو شركة 

شركة   LOGISTICS MAROC
درهم،   400.000 رأس الها  مساه ة، 

 ،43 مقرها االجس اعي بالدار البيضاء 

عين السبع،   شارع خالد بن الوليد، 

ما يلي :

اإلنجاز النهائي لع لية الزيادة   -  1

بقي ة  نقدا  الرأس ال االجس اعي  في 

إلى  ينسقل  لجعله  درهم   5.600.000

6.000.000 درهم.

للنظام  املسالزم  السعديل   -  2

األسا�سي.

املصادقة على نظام أسا�سي   -  3

مالئم.

الصالحيات من أجل  إعطاء   -  4

القيام باإلجراءات القانونية.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء بساريخ 11 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 745733.
ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

233 P

مزار أوديب واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 500 441 6 درهم

مقرها االجس اعي : 104 زاوية شارع عبد املومن 

وزنقة كالفون، الدار البيضاء

 BOLLORE AFRICA

LOGISTICS MAROC
إعالن عن الزيادة في الرأس ال 

االجس اعي للشركة
املجلس  محضر  ب قس�سى 
قرر   ،2020 يونيو   24 اإلداري بساريخ 

 BOLLORE AFRICA مسصرفو شركة 

شركة   LOGISTICS MAROC
درهم،   400.000 رأس الها  مساه ة، 

 ،43 مقرها االجس اعي بالدار البيضاء 

عين السبع،   شارع خالد بن الوليد، 

ما يلي :

الرأس ال  في  الزيادة  اقتراح   -  1

 5.600.000 بقي ة  نقدا  االجس اعي 

درهم.

الصالحيات من أجل  إعطاء   -  2

القيام باإلجراءات القانونية.

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 ،2020 يوليو   10 بساريخ  االسسثنائي 

قرر مساه و الشركة ما يلي :

1 - الزيادة في الرأس ال االجس اعي 

نقدا بقي ة 5.600.000 درهم لجعله 

ينسقل إلى 6.000.000 درهم.

الصالحيات من أجل  إعطاء   -  2

القيام باإلجراءات القانونية.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء بساريخ 11 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 745731.
ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

234 P

مزار أوديب واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 500 441 6 درهم

مقرها االجس اعي : 104 زاوية شارع عبد املومن 

وزنقة كالفون، الدار البيضاء

ARGUSED

SARL AU

إعالن عن الحل املسبق للشركة
قرارات  محضر  ب قس�سى   -  I

الشريك االسسثنائية بساريخ 21 يوليو 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2020

املسؤولية  ذات  شركة   ARGUSED

املحدودة ذات شريك وحيد، رأس الها 

االجس اعي  مقرها  درهم،   100.000

بالدار البيضاء إقامة النصر A، زنقة 

الطابق الرابع،   ،34 الرقم   خريبكة، 

ما يلي :

1 - الحل املسبق للشركة.

 David السيد  تعيين   -  2

 Alexandre Mathieu DOER

ك صفي للشركة.

 : ب  السصفية  مقر  تحديد   -  3

إقامة النصر A، زنقة خريبكة، الرقم 

34، الطابق الرابع، الدار البيضاء.

وواجبات  التزامات  تحديد   -  4

املصفي.

5 - تحديد اتعاب املصفي.

السيد  املسير  والية  نهائية   -  6

Olivier, Jean-Philippe EUDES-

.FLAVIER

7 - وصل إبراء لل سير.

الصالحيات من أجل  إعطاء   -  8

القيام باإلجراءات القانونية.

II - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء بساريخ 11 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 745732.
ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

235 P

مزار أوديب واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 500 441 6 درهم

مقرها االجس اعي : 104 زاوية شارع عبد املومن 

وزنقة كالفون، الدار البيضاء

WIKO MAROC

SARL AU

إعالن عن قفل ع لية السصفية 

للشركة

الشريك  قرارات  ب قس�سى   -  I

قرر   ،2020 يوليو   8 بساريخ  الوحيد 

 WIKO لشركة  الوحيد  الشريك 

املسؤولية  ذات  شركة   MAROC

املحدودة ذات شريك وحيد، رأس الها 

مقر السصفية بالدار  درهم،   10.000

البيضاء 294، شارع يعقوب املنصور، 

مكسب  الثاني،  الطابق  أنفا،   فضاء 

رقم 8، ما يلي :

دراسة تقرير املصفي املسعلق   -  1

ب خسلف ع ليات السصفية.

حساب  على  املصادقة   -  2

السصفية والسصويت على النتيجة.

لل صفي ونهاية  وصل اإلبراء   -  3

واليسه.

تصفية  ع لية  قفل  معاينة   -  4

الشركة.

من  الشركة  على  التشطيب   -  5

السجل السجاري وكل إدارة معنية.

الصالحيات من أجل  إعطاء   -  6

القيام باإلجراءات القانونية.

II - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء بساريخ 11 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 745727.

ب قس�سى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

236 P
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MED UNION

SARL

 SIEGE SOCIAL : LOT N°3

 LOTISSEMENT AL HOUDA,

SOUISSI, RABAT

RC : 80955 RABAT

تعديل
العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 MED شركة  ب قر  االسسثنائي 

UNION SARL بساريخ 2 مارس 2020 

تم االتفاق على ما يلي :

1 - تفويت 9000 حصة اجس اعية 

من طرف السيد مساوي عبد املجيد 

لصالح :

السيدة بنيس صباح 1000 حصة 

اجس اعية ؛

 1000 مارية  محسن  السيدة 

حصة اجس اعية ؛

 1000 الح يد  مح دين  السيد 

حصة اجس اعية ؛

 1000 رشيد  اولحيان  السيد 

حصة اجس اعية ؛

 1000 الغني  عبد  زازي  السيد 

حصة اجس اعية ؛

حصة   1000 ع ر  اكدر  السيد 

اجس اعية ؛

1000 حصة  السيد ماحي مح د 

اجس اعية ؛

1000 حصة  السيد جاللي طارق 

اجس اعية ؛

السيد كرموني طارق 1000 حصة 

اجس اعية.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  2

للشركة مع السغييرات السابقة.

السجارية  باملحك ة  السقييد  تم 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 3544.

رقم التسجيل 106658.

237 P

 CLINIQUE LES
AMBASSADEURS

SARL
 SIEGE SOCIAL : LOT N°3

 LOTISSEMENT AL HOUDA,
SOUISSI, RABAT

RC : 115957 RABAT
تعديل

العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 CLINIQUE شركة  ب قر  االسسثنائي 
 LES AMBASSADEURS SARL
بساريخ 2 مارس 2020 تم االتفاق على 

ما يلي :
100 حصة اجس اعية  1 - تفويت 
من طرف السيد اولحيان مح د انير 

لصالح السيد اولحيان رشيد.
100 حصة اجس اعية  2 - تفويت 
من طرف السيد مساوي عبد املجيد 

لصالح :
حصة   11 صباح  بنيس  السيدة 

اجس اعية ؛
حصة   11 السيدة محسن مارية 

اجس اعية ؛
 12 الح يد  مح دين  السيد 

حصة اجس اعية ؛
حصة   11 السيد اولحيان رشيد 

اجس اعية ؛
11 حصة  السيد زازي عبد الغني 

اجس اعية ؛
11 حصة  السيد اكدر مح د طه 

اجس اعية ؛
حصة   11 بثينة  ماحي  السيد 

اجس اعية ؛
حصة   11 طارق  جاللي  السيد 

اجس اعية ؛
11 حصة  السيدة منقا�سي طامة 

اجس اعية.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  3

للشركة مع السغييرات السابقة.
السجارية  باملحك ة  السقييد  تم 
 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 3545.
رقم التسجيل 106659.

239 P

REC FILMS PROD
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

 الج ع العام الغير العادي في 
13 يوليو 2020

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 2020 يوليو   13 الغير العادي بساريخ 

 REC قرر الشريك الوحيد في شركة 

الرأس ال  ذات   FILMS PROD

100.000 درهم ما يلي :

زيادة في نشاط الشركة إلى مخس0ر 

الصور.

ت ارة،  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

 تجزئة الرياض، والد مطاع، سكسور 1 

رقم 534.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   4 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 106410.
ملخص قصد النشر

240 P

PIERRE FABRE MAROC
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

ذات الرأس ال : 14.000.000 درهم

املقر االجس اعي : 92، شارع أنفا، 

الدار البيضاء

السجل السجاري للدار البيضاء : 

131817

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بساريخ 30 يونيو 2020 ما يلي :

اإلحاطة عل ا بانتهاء والية السيد 

ح ودة زاوية ك سير بالشركة وعدم 

تجديد واليسه.

بوخشاب،  مولود  السيد  تعيين 

املزداد بساريخ فاتح  مغربي الجنسية، 

ك سير  بالحسي ة،   1963 سبس 0ر 

فاتح  من  ابسداء  بالشركة ملدة سنة 

املصادقة  غاية  إلى  أي   2020 ماي 

 على حسابات السنة املالية املنتهية في 

31 ديس 0ر 2019.

تم اإليداع القانوني بقلم  املحك ة 
بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 
7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 745059 
بالسجل  السعديلي  والتسجيل 
بساريخ  البيضاء  للدار   السجاري 

7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 19270.
241 P

 EATON INDUSTRIES
MOROCCO

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك واحد 

ذات الرأس ال : 32.565.000 درهم 
قابل للسحويل

املقر االجس اعي : املنطقة الحرة 
للصادرات ميد بارك، النواصر، 

الدار البيضاء
املسجلة بالسجل السجاري 

للدار البيضاء تحت رقم 303085
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بساريخ 3 يوليو 2020 ما يلي :
للشركة،  مشترك  ك سير  تعيين 
سويسري  سيرجي،  افان  السيد 
لفترة غير محدودة  وذلك  الجنسية، 

ابسداء من 3 يوليو 2020.
تم اإليداع القانوني بقلم  املحك ة 
بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 
7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 745060 
بالسجل  السعديلي  والتسجيل 
بساريخ  البيضاء  للدار   السجاري 

7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 19271.
242 P

THALES 3D MAROC
شركة مساه ة مبسطة

ذات الرأس ال : 2.000.000 يورو
املقر االجس اعي : املنطقة الحرة 
للصادرات بالنواصر، ميدبارك، 
 تجزئة 19، 27.000 النواصر، 

الدار البيضاء
مسجلة بالسجل السجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 341423
بساريخ  الخطية  املشاورة   خالل 
27 يوليو 2020، قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
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عدم الحل املسبق للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم  املحك ة 
بساريخ  البيضاء  بالدار   السجارية 
9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 745429 
السجل  في  السعديلي  والتسجيل 
بساريخ  البيضاء  بالدار   السجاري 

9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 19653.
243 P

BLR SERVICE
SARL AU

رأس الها : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : 238، شارع مح د 

الخامس، حي مسرور 1، محل 
بالطابق األر�سي، ت ارة

ب قس�سى عقد عرفي بس ارة بساريخ 
25 أغسطس 2020 قرر شركاء شركة 
»بي ايل ار سيرفيس« ش.ذ.م.م ش.و ما 

يلي :
1 - إضافة شعار تجاري للشركة : 

.HOOLIGANS
األسا�سي  القانون  تعديل   -  2

للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحك ة   -  3

االبسدائية بس ارة تحت رقم 3934.
244 P

STE HTECH
SARL AU

ب قس�سى محضر الج ع العام غير 
العادي املنعقد بساريخ فاتح سبس 0ر 
لشركة  االجس اعي  باملقر   2020

HTECH SARL AU تقرر ما يلي :
االجس اعي  النشاط  توسيع   -  1

للشركة بإضافة :
أنواع  ج يع  في  والسجارة  تسويق 

املعدات املعلوماتية.
من   2 املادة  تعديل  وبالسالي 

القانون األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبس 0ر   14 بساريخ  للرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 106702.
245 P

SOUIK SPORT
تأسيس شركة

بساريخ  أبرم  ب قس�سى عقد عرفي 

تأسيس شركة  تم  لقد   2020 يناير 

محدودة املسؤولية ب ا يلي :

.SOUIK SPORT : 1 - التس ية

2 - الهدف : شراء بيع وتوزيع آالت 

وتجهيزات الرياضة ؛

تقنية في ميدان الرياضة اسسيراد 

وتصدير ؛

املالية  ع ليات  ج يع  عامة 

والغير  العقارية  السجارية  الصناعية 

غير  أو  مباشرة  املرتبطة  العقارية 

مباشرة في الهدف االجس اعي.

 ،2 مسجر رقم   : املقر الرئي�سي   -  3

طريق   ،9 رقم  إقامة  اش اعو،  حي 

القنيطرة، سال.

4 - املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال   -  5

حصة اجس اعية   1000 موزعة على 

للسيد  للواحدة  درهم   100 بقدر 

سويكن يونس.

سويكن  السيد   : التسيير   -  6

يونس ملدة غير محدودة.

: من فاتح  السنة االجس اعية   -  7

يناير إلى 31 ديس 0ر.

اإليداع  تم  لقد   : اإليداع   -  8

بساريخ  لسال  االبسدائية   باملحك ة 

27 أغسطس 2020 تحت رقم السجل 

السجاري 31743.
للنشر والسوزيع

246 P

ARCHITOPIA
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 912، الطابق 

الثاني، حي املنزه، ح.ي.م، الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 

 شركة ARCHITOPIA شركة محدودة 

 2020 يونيو   17 بساريخ  املسؤولية 

ذات امليزات السالية :

مستشار في التسيير.

دراسة وتهيئة الفضاءات ؛

األدوات  وتسويق  تنظيم 

البيداغوجية.

من  مكون  الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقس ة على الشكل السالي :

 500 صفروي  هدى  السيدة 

حصة ؛

السبتي  الحنفي  أحالم  السيدة 

500 حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة 

احالم  والسيدة  صفروي  هدى 

الحنفي السبتي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابسداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.

باملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 

سبس 0ر   14 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 145823.

247 P

SKIPS METAL
SARL

AU CAPITAL 100.000 DHS

 AU SIEGE SOCIAL : SIS A LOT

AIN LHAYATE 2 N 54 SKHIRATE

بيع األسهم

تعيين املدير

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

وفقا للقانون

وبحسب محضر اجس اع الج عية 

بساريخ  العادية  غير   الع ومية 

قرر  بالصخيرات،   2020 ف0راير   10

الشركاء بشكل خاص :

سهم للسيد الكرن   500 بيع   -  1

مح د على النحو السالي : لقديم كريم 

50 سهم لقديم مح د 450 سهم.

اسسقالة املدير السيد الكرن   -  2

مح د.

مح د  لقديم  السيد  تعيين   -  3

مديرا.

من  و7   6 املادتين  تعديل   -  4

النظام األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 أغسطس  االبسدائية ت ارة بساريخ 

2020 تحت رقم 90.

248 P

STE R.H TOURS
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد   ب قس�سى 

3 ف0راير 2020 بالرباط، قد تم وضع 

تح ل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص السالية :

 STE R.H TOURS  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجس اعي :

نقل املسسخدمين ؛

النقل السياحي ؛

نقل البضائع لحساب الغير.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة مقس ة 

ك ا يلي :

 700 علوكي  ر�سى  مح د  السيد 

حصة ؛

السالكي  الزهراء  فاط ة  السيدة 

300 حصة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة بوشوك   : املقر االجس اعي 

إقامة 18-19 شقة رقم 3، سال.

التسيير : مح د ر�سى علوكي.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة االبسدائية بسال بساريخ 

13 ف0راير 2020 تحت رقم 31167.

249 P
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STE TAOUNATE CALL
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد   ب قس�سى 

17 أغسطس 2020 بقرية با مح د، 

قد تم وضع القانون األسا�سي لشركة 

تح ل الخصائص السالية :

 STE TAOUNATE  : التس ية 

.CALL SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجس اعي : مركز نداء.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة مقس ة 

ك ا يلي :

السيد مح د ج و 1000 حصة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 

مح د،  با  قرية   ،4 رقم  الخامس 

تاونات.

التسيير : مح د ج و.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة االبسدائية تاونات بساريخ 

3 سبس 0ر 2020 تحت رقم 237.

250 P

AUTO ECOLE ARRAID
رقم 129، الطابق الثاني، شارع 

القاهرة، ت ارة

ب قس�سى عقد عرفي للج ع العام 

أغسطس   25 في  املؤرخ  االسسثنائي 

 AUTO 2020 قرر الشركاء في شركة 

رأس الها  ش.م.م   ECOLE ARRAID

 : درهم ومقرها االجس اعي   100.000 
شارع  الثاني،  الطابق   129 رقم 

القاهرة، ت ارة ما يلي :

الطابق  إلى  االجس اعي  املقر  نقل 
املجد،  النهضة  حي   ،39 رقم  األول، 

الرباط.

من   4 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى  املحك ة 

سبس 0ر   15 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 106751.
قصد النشر واإلعالن

251 P

STE KIMOBEL
SARL

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : محل رقم 5، 

شارع 7 ايراك بلير، مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 أغسطس   17 ب كناس بساريخ 

تم وضع قانون تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

السالية :

.STE KIMOBEL SARL : التس ية

 ،5 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 

شارع 7 ايراك بلير، مكناس.

الهدف : أع ال مخسلفة ؛

السجارة بج يع أنواعها ؛

بيع مواد البناء )سباكة، كهرباء...).

 الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

السيد بالقا�سي مح د جواد 600 

حصة ؛

 200 سعاد  لح نات  السيدة 

حصة ؛

 100 زينب  بالقا�سي  السيدة 

حصة ؛

السيدة بالقا�سي مريم 100 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  جواد  مح د  بالقا�سي 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   3 بساريخ  ب كناس  السجارية 
2020 تحت رقم 2515 سجل تجاري 

رقم 50497.

252 P

 STE ROZBAY DE TRAVAUX
 ET PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
ب دينة  ومسجل   2020 سبس 0ر   8
تم   2020 سبس 0ر   9 بساريخ  تزنيت 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محددة  وحيد  شريك  املحدودة 

العناصر ك ا يلي :
 STE ROZBAY DE  : التس ية 
 TRAVAUX ET PROMOTION

.IMMOBILIERE SARL AU
 ،10 ع ارة رقم   : املقر االجس اعي 
تجزئة   ،1 رقم  شقة  األول،  الطابق 

الخير، تزنيت.
 الغرض : األشغال املخسلفة والبناء، 

الترويج العقاري.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها.
املسير : العسري رشيد.

رأس املال : 100.000 درهم مقسم 
إلى 1000 حصة ب ا قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة ك ا يلي :
السيد العسري رشيد.

من   : السنة االجس اعية أو املالية 
فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  لتزنيت  االبسدائية 
2020/660 بساريخ 15 سبس 0ر 2020.
253 P

MAR Y SOL GARDIENNAGE
SARL AU

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس  تم   2020 أغسطس   10
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد ذات امل يزات السالية :
 MAR Y  : االجس اعية  التس ية 
 SOL GARDIENNAGE SARL AU

ش.م.م.

مسجد  جوار   : االجس اعي  املقر 
الرح ة،  حي   ،4 رقم  الحكيم، 

تابريكت، سال.

مقاول األمن   : الغرض االجس اعي 

والحراسة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

حنان  السيدة  طرف  من  محدودة 

الحاملة للبطاقة الوطنية  الفوي�سي، 
.CD370942 رقم

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الرأس ال االجس اعي ب بلغ 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة مكستبة ومحررة 

الوحيد  الشريك  طرف  من  كليا 

لشركة السيد بلحسن عدنان.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني لدى كسابة الضبط باملحك ة 

بساريخ  سال  ب دينة   االبسدائية 

10 سبس 0ر 2020 تحت رقم السجل 

السجاري 31851.
ملخص قصد النشر

254 P

 STE GROUP BUSINESS

TECHNOLOGY MEDICAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

الشريك الوحيد

تأسيس
 3 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إنشاء  تم   2020 سبس 0ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

م يزاتها  الوحيد  الشريك  محدودة 

ك ا يلي :

 STE GROUP  : التس ية 

 BUSINESS TECHNOLOGY

.MEDICAL SARL AU

معدات،  أثاث،  بيع   : الهدف 

تجهيزات وأدوات واملواد الطبية.

صيانة وإصالح املعدات الطبية.
 100.000 رأس ال   : الرأس ال 

درهم.
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الشركاء :

علي مجاهد : 100.000 درهم.

املج وع : 100.000 درهم.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

حكيم مجاهد مسيرا غير شريك ملدة 

غير محدودة.

املقر االجس اعي : ع ارة 30، شقة 

زنقة موالي أح د لوكيلي، حسان   8

- الرباط.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بساريخ   145733 رقم  تحت  بالرباط 

10 سبس 0ر 2020.

255 P

 STE INTERNATIONAL

 SOFTWARE AND

 MECHANICAL TESTING

ORGANISATION
SIGLE

ISMATO
SARL AU

االسسثنائي  املحضر  ب قس�سى 

املؤرخ في 8 يناير 2020 قرر الشركة 

الشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

 STE INTERNATIONAL الوحيد 

 SOFTWARE AND MECHANICAL

 TESTING ORGANISATION

.SIGLE ISMATO SARL AU

أبو  ساحة   2  : االجس اعي  مقرها 

بكر الصديق شقة 6 أكدال - الرباط 

ما يلي :

ليصبح  الشركة  نشاط  توسيع 

كالسالي :

إرشاد وتسيير في مجال التشغيل 

واملواد البشرية.

الوساطة في الخدمات والسجارة.

 CALL اتصال  مركز  إنشاء 

.CENTER

املعارض  تنظيم  أنشطة 

واملناسبات العامة والخاصة.

نقل املقر االجس اعي : من 2 ساحة 

 - أكدال   6 شقة  الصديق  بكر  أبو 
الرباط إلى ع ارة 25 شقة 3 زنقة واد 

زيز أكدال - الرباط.

تعديل البندل 2، 4 تبعا لذلك.

ب كسب  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 14سبس 0ر  بساريخ 

.106703

256 P

STE ANIS PIECES A.S.M
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

تكوين
 17 تبعا لعقد عرفي بالرباط يوم 

ذات  شركة  إنشاء  تم   2020 يوليو 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات امل يزات السالية :

 STE االسم : الشركة أخذت اسم

.ANIS PIECES A.S.M

وبيع قطع غيار  شراء   : األهداف 

وأكسسوارات السيارات الصناعية.

املالية  السجارية،  الع ليات  كل 

املرتبطة  والصناعية،  والعقارية 

بأهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

املقر االجس اعي : تجزئة عين عسيق 
مكرر املسيرة ح ي م   5 رقم   5 أمل 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

 100.000 في  حدد   : الرأس ال 

حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 

من  نقدا  محررة  كلها  اجس اعية 

طرف الشريك الوحيد السيد أنيس 
5 املسيرة  5 رقم  لفساحي مقيم بأمل 

ح ي م الرباط.

السنة   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية تبسدئ من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديس 0ر من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد أنيس لفساحي.

باملائة   5 خصم  بعد   : األرباح 
أو  يوزع  الباقي  القانوني،  لالحسياط 
يؤجل حسب قرارات الج عية العامة 

العادية.
تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 
املحك ة  لدى  القانوني  اإليداع 
سبس 0ر   9 يوم  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 106512.
عن النسخة والنص

257 P

BAK MANAGER COMPTABLE
 الطابق األر�سي سكسور 3 رقم 172 أوالد مطاع 

ت ارة

STE SINGEX
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك منفرد
مقرها االجس اعي : 751 تجزئة 

T2الفردوس عين عودة
السجل السجاري : 130197 - ت ارة

 SINGEX املنفرد  الشريك  قرر 
واملسجلة في السجل السجاري تحت 

رقم 130197 ت ارة ما يلي :
حل الشركة.

مراد  الخطاطي  السيط  تعيين 
ك صفي للشركة.

تعيين مقر الشركة في : 751 تجزئة 
T2الفردوس عين عودة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 19 بساريخ  ت ارة  االبسدائية  املحك ة 

أغسطس 2020 تحت رقم 839.
258 P

 STE BUANDERIE
CARREFOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 600.000 درهم

املقر االجس اعي : 68 شارع املقاومة، 
املحيط - الرباط
تأسيس شركة

إنشاء  تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 STE لشركة  األسا�سي  القانون 
BUANDERIE CARREFOUR شركة 
ذات مسؤولية محدودة والتي تسصف 

ك ا يلي :

 STE BUANDERIE  : التس ية 

.CARREFOUR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

شارع   68  : االجس اعي  مقرها 

املقاومة، املحيط، الرباط.

هدفها :

نشاط مصبنة وتقديم الخدمات.

السجارة العامة.

الالزمة  اآلالت  وبيع  تأجير وشراء 

إلنساج وتجارة املنسجات التي تسوقها 

الشركة.

ج يع  تنفيذ  أعم،  وبشكل 

االقسصادية كانت،  أيا   الع ليات 

املالية  أو  القانونية  أو  العقارية  أو    

أو املدنية أو السجارية والتي قد تسهل 

ن و الشركة، أو تسعلق بشكل مباشر 

بالكائن املذكور أعاله  أو غير مباشر، 

م اثلة أو ذات صلة،  أو بكل أشياء 

ومن املرجح أن تسهل تطوير الشركة.

يوم  من  تبسدأ  سنة   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

التسيير : يسير الشركة كل من :

الرح ان  عبد  سيدي  السيد 

حامل للجنسية املغربية  الشرقاوي، 

 ،A7828 رقم  الوطنية  وللبطاقة 

 3 رقم  بلوك راء   10 الساكن بقطاع 

حي الرياض الرباط.

والسيد مح د الشرقاوي، حامل 

للجنسية املغربية وللبطاقة الوطنية 

 10 الساكن بقطاع   ،A664285 رقم 

زنقة السنديان حي   3 رقم  بلوك راء 

الرياض الرباط.

تلتزم الشركة في كل ما   : اإلمضاء 

املسيرين  بإمضاء  معامالتها  يخص 

الرح ان  عبد  سيدي  السيد 

الشرقاوي والسيد مح د الشرقاوي.

رأس الها : 600.000 درهم موزعة 

بقي ة  اجس اعية  حصة   6000 إلى 

100 درهم للواحدة ك ا يلي :
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حصة للسيد سيدي عبد   4560

الرح ان الشرقاوي.

مح د  للسيد  حصة   480

الشرقاوي:

إس اعيل  للسيد  حصة   480

الشرقاوي.

أمي ة  للسيدة  حصة   240

الشرقاوي.

مريم  للسيدة  حصة   240

الشرقاوي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بالرباط 

تحت سجل تجاري رقم 145805.
للسلخيص والنشر

املسيرين

259 P

 STE MEDI - RIGO

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : حي ت الحت زنقة 

16 زايدة - ميدلت

1 -  ب قس�سى محضر الج ع العام 

 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  االسسثنائي 

 STE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

ش.م.م    MEDI - RIGO  SARL AU

حصة اجس اعية   1000 على تفويت 

من طرف السيد أوعزيز خاليد لفائدة 

السيدة سهلي فاط ة.

تبعا لهذا السفويت حدد الرأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  االجس اعي 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  موزع 

درهم موزعة   100 قي ة كل واحدة 

ك ا يلي :

 1000  : فاط ة  سهلي  السيدة 

حصة اجس اعية.

املج وع : 1000 حصة اجس اعية.

اسسقالة  بعد  العام  الج ع  قرر 

السيد أوعزيز خاليد تعيين السيدة 

سهلي فاط ة مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

ب يدلت  االبسدائية  املحك ة  ضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

رقم  السجاري  بالسجل   2020/146

.2257
ملخص قصد النشر

املسير

260 P

STE AIFA AGRI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

شارع عالل بن عبد هللا بومية 

ميدلت

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 سبس 0ر   3 بساريخ  ميدلت 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

 AIFA AGRI SARL تح ل اسم شركة

AU ش.م.م. شريك وحيد خصائصها 

كالسالي :

غرض الشركة :

أو  املخسلفة  األشغال  في  مقاول 

البناء.

تهيئة املساحات الفالحية.

تصدير واسسيراد.

املقر الرئي�سي : شارع عالل بن عبد 

هللا بومية ميدلت.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة مبلغ   1000 درهم ينقسم إلى 

كل حصة 100 درهم.

إدارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد عزيز أوخرو.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   9 بساريخ  ميدلت  االبسدائية 

 145/2020 رقم  تحت   2020

بالسجل السجاري رقم 2469.
ملخص قصد النشر

261 P

STE AHLAW
SARL

اهالو ش.ذ.م.م.
رأس الها : 30.000 درهم

املقر االجس اعي بالرباط شارع تادلة 

ع ارة 42 رقم 9 مابيال

تعديل
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

املنعقد بساريخ 6 يوليو 2020 ما يلي :

الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

ليصبح  درهم   90.000 قدره  ب ا 

120.000 درهم عن طريق خلق 900 

فئة  من  جديدة  اجس اعية  حصة 

100 درهم للحصة الواحدة.

املوافقة شريك جديد.

اسسقالة املسير وتعويضه ب سير 

جديد.

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   14 يوم  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 3543.

262 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

 CONSEIL, JURIDIQUE FISCAL ET

FONCIER

STE ER SOLAIRE MAROC
SARL

 4 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 STE قرر شركاء شركة   2020 ف0راير 

 ER SOLAIRE MAROC SARL

رأس الها  املسؤولية  شركة محدودة 

100.000 درهم الكائنة ب 312 شارع 

 1 سناسن  بني  إقامة  املومن  عبد 

بالدار البيضاء ما يلي :

جدول األع ال :

القرار األول : املوافقة على تصفية 

وإقفال الشركة.

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

 STE ER الشركة  وإقفال  تصفية 

.SOLAIRE MAROC SARL

القرار الثاني : إلغاء الشركة.

السجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

يوليو   6 بساريخ  ملدينة الدار البيضاء 

بالسجل   738424 تحت رقم   2020

السجاري رقم 365717.

263 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

 CONSEIL, JURIDIQUE FISCAL ET

FONCIER

STE DOUNIA VERDURE

SARL

 21 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  شركاء  قرر   2020 يوليو 

 STE DOUNIA VERDURE SARL

رأس الها  املسؤولية  شركة محدودة 

1.000.000 درهم الكائنة ب 11 م ر 

عين  الصفاء  مسجد  ملحق  مي وزا 

السبع الدار البيضاء ما يلي :

نقل املقر االجس اعي :

من : 11 م ر مي وزا ملحق مسجد 

الصفاء عين السبع الدار البيضاء.

إلى : 100 الطريق اإلقلي ية 3010 

طيط مليل قرب إقليم مديونة الرمز 

ال0ريدي 29462 الدار البيضاء.

السجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  البيضاء  الدار  ملدينة 

 742439 2020 تحت رقم  أغسطس 

بالسجل السجاري رقم 95475.

264 P
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STE GSI PRO
SARL

إعالن عن الحل املسبق للشركة
 GSI PRO شركة  شركاء  اجس ع 

SARLفي ج ع اسسثنائي يوم 6 سبس 0ر 

2019 وقرروا ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

الدين  فخر  هشام  السيد  تعيين 

بصفسه مصفيا للشركة.

وجعل محل السصفية ب : الطابق 

عين  الجد  إقامة   75 رقم  السفلي 

عسيق ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بس ارة تحت رقم 3219.

265 P

STE AL NEGOCE
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأس الها : 900.000 درهم

مقرها االجس اعي : 97، شارع 

الحرية، طابق 4، شقة 4 أ، الدار 

البيضاء

س.ت - الدار البيضاء رقم 293653

مصادقة وتبني القانون األسا�سي 
املعدل

الشريك  قرارات  ب وجب محضر 

AL NEGOCEبساريخ  الوحيد لشركة 

16 يوليو 2020 بالدار البيضاء تقرر 

ما يلي :

القانون  على  واملصادقة  السبني 

األسا�سي املعدل للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

تحت   2020 يوليو   23 يوم  البيضاء 

رقم 740862.

في  للسعديل  اإلعالن  إيداع  تم 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

للدار البيضاء يوم 2 سبس 0ر 2020.
عن املسسخلص والبيانات

املديرية

266 P

مكسب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع الحسن الثاني، ع ارة 

البنك املغربي للسجارة الخارجية، مكسب رقم 

9 الناظور

س.ت : 5415

STE TECHNO IFRI NARKIA
SARL AU

رأس ال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : سوق بني سيدال 

الناظور

س.ت : 15667

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

 STE TECHNO IFRI لشركة 

NARKIA SARL AU املنعقد بساريخ 8 

سبس 0ر 2020 تم ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
السالي : شارع طه حسين زنقة 97 رقم 

12 الناظور.

بإضافة  الشركة  نشاط  تغيير 

نشاط السكوين املنهي وحذف األنشطة 

: الس0ريد، التسخين واملراقبة.
من القانون  و5   3 تغيير البندين 

األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناظور بساريخ 11 سبس 0ر 

2020 تحت رقم 3060.

267 P

 STE STUDENTS SUCCESS

ORIENTATION
SARL

تفويت مج وع حصص
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1

في 13 يوليو 2020 بالرباط واملسجل 

بالرباط   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

العادي  الغير  العام  الج ع  فإن 

 STE STUDENTS SUCCESS لشركة

ORIENTATION SARL تقرر ما يلي :

 250 الحصص  مج وع  تفويت 

السيدة  عليها  تسوفر  التي  حصة 

 STUDENTS الغربي مجيدة في شركة

SUCCESS ORIENTATION ش.م.م 

لفائدة السيدة الس اللي نبيلة.

2 -  تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 0ر   15 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت الرقم 106729.
268 P

شركة أوطوموتيف تغينين 
الرباط

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 38، ملسقى زنقة أبو 
شعيب الدوكالي وشارع باسسور حي 

اللي ون الرباط
تأسيس شركة

 7 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم تأسيس شركة ذات   2020 يوليو 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

السالية :
أوطوموتيف  شركة   : التس ية 

تغينين الرباط.
38، ملسقى زنقة   : املقر االجس اعي 
أبو شعيب الدوكالي وشارع باسسور حي 

اللي ون الرباط.
نشاط الشركة :

تكوين السائقين املهنيين.
تكوين على السالمة الطرقية.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
السجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 
والتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غير 

ستساهم في تن ية الشركة.
لقد تم تحديد   : رأس ال الشركة 
درهم   100.000 رأس ال الشركة في 
حصة اجس اعية   1000 مقس ة إلى 

ذات القي ة الواحدة 100 درهم.
السيد  تعيين  تم   : الشركة  تسير 

مح د مراد غنام ك سير للشركة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.
السأسيس  وثائق  وضع  تم 
 9 يوم  بالرباط  السجارية  باملحك ة 
 10750 رقم  تحت   2020 سبس 0ر 
وعليه حصلت الشركة على السجل 

السجاري رقم 145703.
من أجل النشر واإلخالص

مسير الشركة

269 P

STE CONSOULI TRAVAUX

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

الرأس ال قدره : 100.00 درهم

مقرها : قطاع الفسح شارع الفداء 

مغراوة رقم 1032 لعيايدة سال

تأسيس شركة

 18 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

بالرباط  املسجل   2020 أغسطس 

تم وضع   2020 أغسطس   26 بساريخ 

امل يزات  ذات  م.م  شركة  قوانين 

السالية :

 STE CONSOULI  : التس ية 

.TRAVAUX SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي : قطاع الفسح شارع 

لعيايدة   1032 رقم  مغراوة  الفداء 

سال.

الهدف االجس اعي : مقاول أشغال 

عامة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 100.000 درهم مقس ة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل السالي :

 1000  : عسولي  أسامة  السيد 

حصة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف السيد أسامة عسولي ملدة غير 

محدودة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.31891

270 P
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 STE O.B.E.P TOUS

TRAVAUX DIVERS
SARL

ذات رأس ال : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زنقة الحسن 

الوزاني رقم 32 حي األمل الخ يسات

تأسيس شركة
 3 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   2020 سبس 0ر 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية :

 STE O.B.E.P TOUS  : التس ية 

.TRAVAUX DIVERS

الهدف : مقاول األشغال املخسلفة 

والبناء.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

على  موزعا  نقدا  مدفوعة  الواحدة 

الشكل السالي :

 500 الحسن  أوح اد  السيد 

 50.000 ب قدار  اجس اعية  حصة 

درهم.

حصة   500 بجا  هشام  السيد 

اجس اعية ب قدار 50.000 درهم.

في  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 0ر من   31 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

ى ن تاريخ  99 سنة ابسداء   : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.

أوح اد  السيد  عين   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الحسن 

بسكسور  القاطن   X269655 رقم 

الناظور  بوعرك   13 بلوك  الناظور 

ك سير ملدة غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالخ يسات بساريخ 15 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 544 السجل السجاري رقم 

.29081

271 P

ائس انية ماغسا ش.م.م.

12، زنقة املوحدين شقة 01، حسان - الرباط

 STE REVALOR

CONSULTING

SARL AU 

االسسثنائي  العام  للج ع  تبعا 

 REVALOR الذي انعقد ب قر شركة 

بساريخ   CONSULTING SARL AU

10 أبريل 2020 قرر الشركاء ما يلي :

حل نشاط الشركة.

بلقا�سي  سعيد  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

لحل  االجس اعي  املقر  تعيين 

حسان  بن  زنقة   ،138  : الشركة 

تجزئة السفراء السوي�سي - الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 106587 

بساريخ 10 سبس 0ر 2020.

272 P

STE SLB TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2020 يوليو   20 تم بساريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE SLB TRAVAUX  : التس ية 

.SARL AU

الهدف : 

مقاول في األشغال عامة أو البناء.

تأجير املعدات الصناعية أو أدوات 

اآلالت.

تعاونية سيدي   : املقر االجس اعي 

قلعة  ازعير القضية ج اعة الدزوز، 

السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

20 يوليو 2020.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

 1000  : يوسف  شوقي  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

شوقي يوسف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 

يوليو 2020 تحت رقم 2020/159.
رقم السجل السجاري : 4087.

273 P

STE TB EL KHEIR
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2020 يوليو   8 بساريخ  تم 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE TB EL KHEIR  : التس ية 

.SARL AU

الهدف : 

مشغل مخ0ز.

م ول الحفالت.

تاجر.

أوالد  دوار   : االجس اعي  املقر 

قلعة  الشعراء،  ج اعة  القب  وكاد 

السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

29 يوليو 2020.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

 : الهادي  عبد  الدشري  السيد 

1000 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

الدشري عبد الهادي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 

يوليو 2020 تحت رقم 2020/140.
رقم السجل السجاري : 4063.

274 P

STE REYESA MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
2020 وضع  تم بساريخ فاتح يوليو 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE REYESA MAROC : التس ية

.SARL AU

الهدف : 

مقاول في األشغال عامة أو البناء.

تأجير املعدات الصناعية أو أدوات 

اآلالت.

تاجر.

289 تجزئة  : رقم  املقر االجس اعي 

بلفا�سي، العطاوية، قلعة السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

27 يوليو 2020.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

 1000  : يوسف  مي وني  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مي وني يوسف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 

يوليو 2020 تحت رقم 2020/146.

رقم السجل السجاري : 4073.

275 P

 STE BENNANI MARGAOUI

SECURITY
SARL

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

قد   2020 15 سبس 0ر  الرباط بساريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

أمن وحراسة   : الهدف االجس اعي 

املباني العامة والخاصة.
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درهم   10.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

السيدة بناني نادية : 60 حصة من 

فئة 100 درهم.

40 حصة   : السيد أح د مركاوي 

من فئة 100 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  ع ارة  عقبة،  شارع   : املقر 

46، شقة رقم 30 أكدال - الرباط.

املسيرة : بناني نادية.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

145887 الرباط.

276 P

STE SMF PROJECT
SARL AU

تفويت حصص الشركة والتسيير
ب قس�سى محضر مؤرخ في الرباط 

تم تغيير بعض   2020 16 سبس 0ر  في 

قوانين الشركة وحدد ما يلي :

تفويت السيد موالي   : الحصص 

ب ا  الشركة  حصص  ساي�سي  فهد 

السيد  إلى  حصة   100 قدره  حدد 

موالي سعيد اليعقوبي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

ملدة  اليعقوبي  سعيد  موالي  السيد 

غير محدودة.

 : اليعقوبي  سعيد  موالي  السيد 

1000حصة املسير الوحيد لشركة.

املج وع : 1000 حصة.

بكسابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل  في   3484

.136487

277 P

STE IBEL TRANSPORT

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تكوين
ب قس�سى محضر مؤرخ بالرباط في 

فاتح سبس 0ر 2020 تم وضع القوانين 

املسؤولية   لشركة محدودة  األساسية 

ذات امل يزات السالية :

الهدف : نقل املسسخدمين.

املقر : 46 شارع عقبة الشقة رقم 02 

أكدال الرباط.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تكوين الشركة.

رأس املال : ةحدد رأس املال ب ا قدره 

100.000 درهم مقسم على 100 حصة 

درهم للواحدة ودفعت في   100 بنسبة 

الصندوق االجس اعي للشركة.

األرباح : تؤخذ 5 في املائة من األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

طرف  من  الشركة  تدار   : التسيير 

السيدة إلهام بال ملدة غير محدودة.

لإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 

 25 بساريخ  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

يونيو 2020 تحت رقم السجل السجاري 

.144061

278 P

STE KALLALI

SARL

شركة قاللي ش.ذ.م.م.

مقرها االجس اعي : حي األندلس

رقم 210 تيفلت

إعالن عن تغيير املسير القانوني
بساريخ  اجس اع  محضر  ب قس�سى 

عن  اإلعالن  تم   2020 سبس 0ر   10

قاللي  لشركة  القانوني  املسير  تغيير 

ش.ذ.م.م.

إدارة الشركة :

رقم  القاللي  نبيل  السيد  يدير 

أ  اكس  لسعريف  الوطنية  البطاقة 

.62551

الهادف  مريم  السيدة  من  بدال 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم أأ 257287.

وبهذا اإلعالن يصبح السيد نبيل 

القاللي املسير القانوني لشركة قاللي 

ش.ذ.م.م.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالخ يسات بساريخ 15 أكسوبر 2018 

السجل السجاري رقم 28553.

279 P

STE MEDICAL TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 

حي موالي عبد هللا، ع ارة 154، 

زنقة 50، رقم 158 - الطابق السفلي

إعالن عن تحويل املقر االجس اعي
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 يوليو  فاتح  في  البيضاء 

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 

 MEDICAL لشركة  االجس اعي 

.TECHNIQUE

الطبية  اآلالت  تجارة   : الغرض 

والجراحية واسسيراد وتصدير .

املدة : 99 سنة.

رأس الها : 100.000 درهم.

الدار   : القديم  مقرها االجس اعي 

 ،13 زنقة   ،01 اإلنارة  حي  البيضاء، 

رقم 16.

الدار   : مقرها االجس اعي الجديد 

البيضاء، حي موالي عبد هللا، ع ارة 

الطابق   158 رقم   50 زنقة   ،154

السفلي.

منير  السيد   : الوحيد  الشريك 

شريك  الجنسية،  مغربي  دادون، 

حي  البيضاء  بالدار  مقيم  ومسير، 

له   ،16 رقم   ،13 زنقة   ،01 اإلنارة 

 100.000 1000 حصة ما مج وعه 

درهم.

كسابة الضبط   : اإليداع القانوني 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم 745451 بساريخ 9 سبس 0ر 

.2020

280 P

 STE KADAM

TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

8 أغسطس 2020، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 STE  : االجس اعية  التس ية 

.KADAM TECHNOLOGIES

الهدف االجس اعي : منظم خدمات 

املعلومات السجارية.

بائع في مواد وبرامج املعلوميات.

في  ومص م  محلل  م0رمج، 

املعلوميات.

مكرر،   23 رقم   : املقر االجس اعي 

الرشاد  حي  مح د  سيدي  شارع 

القرية - سال.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

 1000  : السيد الشرقاوي مروان 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  ك سير  مروان،  الشرقاوي 

ملدة غير محدودة.

تم التسجيل في السجل السجاري 

باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

االبسدائية بسال تحت رقم 31787.

281 P
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مكسب األسساذة نادية الجعيدي

موثقة بسال

إقامة ديار 3، شقة رقم 4، حي لغرابلية سال 

11000

الهاتف : 05.37.88.05.97

الشركة املدنية وفا صوبلنكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : الدار البيضاء زنقة 

مح د البع راني رقم 29

السجل السجاري : 243597

1 -  ب قس�سى محضر للج ع العام 

االسسثنائي الذي تلقسه األسساذة نادية 

 18 بساريخ  بسال  موثقة  الجعيدي 

يونيو و13 و17 يوليو 2020.

عبد  السيد  عزل  الشركاء  قرر 

للشركة  ك سير  اكديرة  الرزاق 

اكديرة  ليلى  بالسيدة  وتعويضه 

ك سيرة إلى جانب السيد نزار اكديرة 

والسيدة فطومة فرج.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2020 بساريخ فاتح سبس 0ر  البيضاء 

تحت رقم 40211120043930.

282 P

أد شركاء

خبير محاسب

السيد أقصبي فؤاد

59، شارع 9 أبريل، حي النخيل - الدار البيضاء

 STE JAIMETCHOUJENA RIO

AQUA GROUPE
SARL

شركة محدودة املسؤولية

راس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : املسيرة 1، شارع 

مح د الرفاعي، رقم 4 - الداخلة

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1

 2020 يوليو   21 بساريخ  بالداخلة 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

خصائصها  املسؤولية  محدودة 

كالسالي :

 STE  : التس ية 

 JAIMETCHOUJENA RIO AQUA

GROUPE شركة محدودة املسؤولية.

املوضوع :

أهدف الشركة سواء في املغرب أو 

في الخارج :

تربية األحياء املائية.

استزراع الرخويات وتربية الكروم 

واملحاريات.

هذه  منسجات  وتعبئة  تجهيز 

التربية.

الصيد  وصناعة  األس اك  صيد 

البحري بج يع أشكالها.

تسويق وتجهيز واسسيراد وتصدير 

)طازجة  البحرية  املأكوالت  ج يع 

أس اك،  مج دة)  أو  مصنعة  أو 
محار،  األرجل،  رأسيات  قشريات، 

الخ).

وتجهيز واستئجار وتشغيل  اقسناء 

وتأجير وإدارة وبيع أي سفينة صيد 

ونقل، سواء أكانت مجهزة أم ال.

وبيع  وتصدير   واسسيراد  شراء 

لج يع  ونقلها  األس اك  وتجارة 

منسجات املصايد.

ج يع  وتشغيل  وتأجير  تركيب 

ملعالجة  الس0ريد  مرافق  أو  املصانع 

املنسجات  وج يع  األس اك  وحفظ 

الس كية األخرى.

ودقيقه،  الس ك  زيت  تصنيع 

واالستث ار في أي صناعة م اثلة أو 

ذات صلة.

السجارة الدولية.

املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 

أو  العقارية  أو  املنقولة  أو  السجارية 

املالية املسعلقة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله أو 

التي قد تعزز تطوير الشركة وكذلك 

غير  أو  املباشرة  املساه ات  ج يع 

املباشرة بأي شكل من األشكال أو في 

الشركات التي تسعى لسحقيق أهداف 

م اثلة أو ذات صلة.

املقر االجس اعي : املسيرة 1، شارع 
مح د الرفاعي، رقم 4 - الداخلة.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

تم تحديد رأس املال   : الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 ب بلغ 

درهم لكل   100 1000 حصة بقي ة 

محررة  بها  مكستب  إس ية،  قي ة 

بالكامل نقدا من طرف :

في   RIO AQUA SARL شركة 

حدود 250حصة.

     JAIMETCHOUJENA شركة 

AQUA SARL في حدود 750 حصة.

يسير الشركة لفترة غير   : اإلدارة 

محددة  :

.MOHAMED BAHIYA السيد

 MOHAMMED AMINE السيد 

.CHERKAOUI

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 أغسطس   6 بساريخ  بالداخلة 

السجل   2080/1096 رقم  تحت 

السجاري رقم 15983.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

283 P

STE INHAZ WORKS
رفع رأس ال الشركة

رأس ال الشركة : 1.000.000 درهم

الشكل القانوني للشركة : شركة 

ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

واحد

املقر االجس اعي : 20 زنقة أكل ان 

سيدي علي شقة رقم 02 أكدال 

الرباط
رقم السجل السجاري : 129111.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم   2020 يناير   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 100.000 من  أي  درهم   900.000

درهم إلى 1.000.000 درهم عن طريق 

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف0راير   10 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 104369.

284 P

SOCIETE GDO
SARL

AU CAPITAL DE 600.000 DHS

RC N° 122267

تحويل الشركة
ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة 

في 22 ف0راير 2020 قرر الج ع العام 

ش.م.م   GDO لشركة  االسسثنائي 

رأس الها 600.000 درهم، ما يلي :

تحويل مقرها الرئي�سي من ت ارة 

موالي  األمير  شارع  لوغيفاج  إقامة 

عبد هللا مسجر رقم 7 شاطئ هرهورة 

 2 إلى ت ارة إقامة رياض والد مطاع 

رقم 299.

.SOS VUE إضافة عالمة تجارية

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

السجاري باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 

.106734

285 P

CERES ABD MORE
SARL-AU

رأس الها : 100.000 دره ا

سجل تجاري 145825

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك واحد

ت ت   2020 سبس 0ر   14 بساريخ 

لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 

 CERES ABD MORE SARL-AU

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

 100.000 رأس الها  واحد،  شريك 

زنقة   ،6 االجس اعي،  مقرها  دره ا، 

 ،16 الشقة   ،4 الطابق  ضاية عوى، 

أكدال، الرباط.

الشريك الوحيد :
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السيدة س يرة الفرخاني الحاملة 

للبطاقة الوطنية رقم K231301، ب 

1000 حصة.

وبيع  شراء،   : السجاري  النشاط 

ج يع مواد السغذية والنظافة.

غير  ملدة  الشركة،  تسيير  فوض 

الفرخاني  س يرة  للسيدة  محددة، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.K231301

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط.

286 P

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE ZEMMOUR

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد

رأس الها : 80.000 دره ا

املقر االجس اعي : 590 حي األندلس

تيفلت

الطارئ  العام  الج ع  إثر  على 

لشركة   2020 يوليو   23 بساريخ 

 BOULANGERIE ET PATISSERIE

ب قرها   ZEMMOUR SARL AU

590 حي األندلس تيفلت  االجس اعي، 

تقرر ما يلي :

بيع ج يع أنواع   : إضافة نشاط 

والبيض  والدجاج  والس ك  اللحوم 

بالج لة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ بالخ يسات   االبسدائية 

2 سبس 0ر 2020 تحت رقم 1133.

من أجل املسسخرج واإلنجاز

287 P

CEREALES ZAMMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الواحد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 5 تجزئة ال0ركة
شارع مح د الخامس الخ يسات

ب قس�سى عقد عرفي بالخ يسات 
تم تأسيس   2020 ف0راير   19 بساريخ 
املواصفات  ذات  شركة  قانون 

السالية :
 CEREALES  : التس ية 

ZAMMOUR
وج يع  األعالف  بائع   : املوضوع 

أنواع الحبوب بالج لة.
تجزئة   5 رقم   : االجس اعي  املقر 
الخامس  مح د  شارع  ال0ركة 

الخ يسات.
املدة : 99 سنة.

النضوري السيد   :  التسيير 
عبد العالي.

 100.000  : الشركة  رأس ال 
حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 
م لوكة  وهي  درهم   100 قي ة  من 
للسيد النضوري عبد العالي الشريك 

الوحيد.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديس 0ر.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ   1052 بالخ يسات تحت رقم 

6 أغسطس 2020.
288 P

 STE MOUNTAZAH
TAMASNA

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد
رأس الها : 1.500.000 درهم

املقر االجس اعي : دوار ايت قسو 
قبليين سيدي الغندور املصدر 

الخ يسات
الطارئ  العام  الج ع  إثر  على 
 STE لشركة   2020 سبس 0ر   3 بساريخ 
 MOUNTAZAH TAMASNA SARL

ايت  دوار  االجس اعي،  ب قرها   AU

قسو قبليين سيدي الغندور املصدر 

الخ يسات :

بيع حصص :

 7500 ت سنا  مح د  السيد  باع 

حصة.

 3750 باع السيد ابراهيم ت سنا 

حصة.

باع السيد اس اعيل ت سنا 3750 

حصة.

بسينطي  الخالق  عبد  للسيد 

وأصبح السقسيم الجديد ك ا يلي :

بسينطي  الخالق  عبد  السيد 

15000 حصة

تغيير الشكل القانوني من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الواحد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالخ يسات  االبسدائية 

11 سبس 0ر 2020 تحت رقم 532.
من أجل املسسخرج واإلنجاز

289 P

 STE ATLAS FIGUE

COSMETIQUE
SARL AU

 N° 171 HAY NASR - SIDI ALLAL

EL BAHRAOUI

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

9 أغسطس 2020 تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 STE ATLAS FIGUE  : التس ية 

COSMETIQUE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

نباتات   : االجس اعي  الهدف 

اسسخراج الزيوت   - وأعشاب عطرية 

العطرية وبيعها بالج لة والسقسيط.

 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

حي   171 رقم   : االجس اعي  املقر 

الناصر - سيدي عالل البحراوي.

الرحيم  عبد  السيد   : التسيير 

اسعيدي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  بتيفلت 

تحت رقم 152.

290 P

شركة بساتين الفضل
BASSATINES EL FADEL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 60.000 درهم

املقر الرئي�سي : دوار اك�سي

ايت وابلي طاطا

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس  تم   2020 18 أغسطس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصوصيات السالية :

 SOCIETE  : التس ية 

»شركة   BASSATINES EL FADEL

بساتين الفضل«.

مسؤولية  ذات  شركة   : شكلها 

محدودة.

االسسغالل   : االجس اعي  املوضوع 

الع ليات  كل  وع وما  الفالحي، 

السجارية والصناعية واملالية املسعلقة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

بالنشاط الرئي�سي.

املقر االجس اعي : دوار إك�سي ايت 

وابلي طاطا.

املدة : 99 سنة.

60.000 درهم مقسم   : الرأس ال 

بين الشركاء ك ا يلي :

حصة   20 خزو  ر�سى  للسيد 

 1.000 االس ية  وقي تها  اجس اعية 

درهم.

حصة   20 خزو  عبد هللا  للسيد 

 1.000 االس ية  وقي تها  اجس اعية 

درهم.
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حصة   20 خزو  رشيد  للسيد 

 1.000 االس ية  وقي تها  اجس اعية 

درهم.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديس 0ر.

التسيير : تم تعيين كل من السيد 
خزو  هللا  عبد  والسيد  خزو  ر�سى 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   7 بساريخ  بطاطا  االبسدائية 

2020 تحت رقم 81 والقيد بالسجل 

بنفس   593 رقم  تحت  السجاري 

املحك ة.

291 P

شركة واحة درعة
ش.م.م

LA SOCIETE OISIDRAA

بلوك 26 رقم 2 الطابق 1

حي املقاومة، ورزازات

الج ع  مقررات  ب قس�سى 

يوليو   18 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص امل لوكة للسيد 

عن  الشركة  رأس ال  في  خزو  عدي 

طريق الهبة إلى كل من السادة ر�سى 

خزو  ورشيد  خزو  هللا  عبد  خزو، 

50 حصة اجس اعية قي تها  وعددها 

االس ية 1.000 درهم للواحدة وذلك 

ك ا يلي :

حصة   16 خزو  ر�سى  للسيد 

اجس اعية.

حصة   18 خزو  عبد هللا  للسيد 

اجس اعية.

حصة   16 خزو  رشيد  للسيد 

اجس اعية.

تعيين السيد عدي خزو مسصرفا 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد إلى ش.م.م مسعددة الشركاء.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  بورزازات  االبسدائية  املحك ة 

4 سبس 0ر 2020 تحت رقم 333.

292 P

شركة واحة زيز

ش.م.م

LA SOCIETE WAHAT ZIZ

بلوك 26 رقم 2 الطابق 1

حي املقاومة، ورزازات

الج ع  مقررات  ب قس�سى 

يوليو   18 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص امل لوكة للسيد 

عن  الشركة  رأس ال  في  خزو  عدي 

طريق الهبة إلى كل من السادة ر�سى 

خزو  ورشيد  خزو  هللا  عبد  خزو، 

50 حصة اجس اعية قي تها  وعددها 

االس ية 1.000 درهم للواحدة وذلك 

ك ا يلي :

حصة   18 خزو  ر�سى  للسيد 

اجس اعية.

حصة   16 خزو  عبد هللا  للسيد 

اجس اعية.

حصة   16 خزو  رشيد  للسيد 

اجس اعية.

تعيين السيد عدي خزو مسصرفا 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد إلى ش.م.م مسعددة الشركاء.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  بورزازات  االبسدائية  املحك ة 

4 سبس 0ر 2020 تحت رقم 334.

293 P

شركة صوجيك

ش.م.م

SOGIC

رقم 15 شارع األبطال رقم 4

أكدال، الرباط

الج ع  مقررات  ب قس�سى 

يوليو   24 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :

شريكا  خزو  رشيد  السيد  قبول 

جديدا بالشركة.

من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 

 3.432.000 إلى  درهم   100.000

وذلك بإنشاء 3332 حصة اجس اعية 

قي تها االس ية 1.000 درهم للحصة 

أي ما مج وعه 3.332.000 درهم من 

أسندت ملكيتها إلى كل  املساه ات، 

من السيد ر�سى خزو، عبد هللا خزو 

ورشيد خزو.

الجديد  الشركة  رأس ال  توزيع 

بين الشركاء ك ا يلي :

حصة   1094 خزو  ر�سى  للسيد 

مساه ة  يعادل  ما  أي  اجس اعية 

قدرها 1.094.000 درهم.

للسيد عبد هللا خزو 1094 حصة 

مساه ة  يعادل  ما  أي  اجس اعية 

قدرها 1.094.000 درهم.

حصة   1114 خزو  رشيد  للسيد 

مساه ة  يعادل  ما  أي  اجس اعية 

قدرها 1.114.000 درهم.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

وقد تم تسجيل هذه السغييرات في 

لدى   135383 السجل السجاري رقم 

ب وجب  بالرباط  السجارية  املحك ة 

بساريخ  106528 رقم   السصريح 

9 سبس 0ر 2020.

294 P

PARAPHARMACIE BISSAM

SARL AU

تصفية شركة
وب وجب   2020 يناير   20 بساريخ 

عقد الج ع العام االسسثنائي املسجل 

2020 قرر  ف0راير   10 بالرباط بساريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

أمر  إسناد  وتم  الشركة  تصفية 

السصفية للسيدة ابتسام الشروقي.

مقر السصفية : حي النهضة 2 رقم 

241 ت ارة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2020 مارس   3 بالرباط بساريخ 

رقم 3261.

295 P

PROTLOG SUD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  تم وضع   2020 سبس 0ر   14

الشركة ذات امل يزات السالية :

PROTLOG SUD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يسعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه :

نقل البضائع لحساب الغير.

املقر الرئي�سي : زنقة أكفول رقم 8 

حي خط امللة 1، العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقس ة 

موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كالسالي :

السيد هشام اوبرايم 500 حصة.

 500 احجكون  يوسف  السيد 

حصة.

السيد  تسيير من طرف   : اإلدارة 

هشام اوبرايم.
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بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 
رثم  تجاري  سجل   2020/2163

.33035
296 P

شركة الدوامي بنداود للمقالع
ش.م.م

 DOUAMI BEN DAOUD DES
CARRIERES

بلوك 26 رقم 2 الطابق 1
حي املقاومة، ورزازات

الج ع  مقررات  ب قس�سى 
يوليو   17 بساريخ  املؤرخ  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :
شريكا  خزو  رشيد  السيد  قبول 

جديدا بالشركة.
من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 
21.560.000 درهم إلى 36.400.000 
حصة   14840 بإنشاء  وذلك 
االس ية  قي تها  جديدة  اجس اعية 
1.000 درهم للحصة أي ما مج وعه 
درهم من املساه ات،   14.840.000
السيد  من  كل  إلى  ملكيتها  أسندت 
ورشيد  خزو  هللا  عبد  خزو،  ر�سى 

خزو.
الجديد  الشركة  رأس ال  توزيع 

بين الشركاء ك ا يلي :
حصة   12012 للسيد ر�سى خزو 
مساه ة  يعادل  ما  أي  اجس اعية 

قدرها 12.012.000 درهم.
 12012 خزو  هللا  عبد  للسيد 
يعادل  ما  أي  اجس اعية  حصة 
مساه ة قدرها 12.012.000 درهم.

12376 حصة  للسيد رشيد خزو 
مساه ة  يعادل  ما  أي  اجس اعية 

قدرها 12.376.000 درهم.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.
السغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 
 8509 رقم  السجاري  السجل  في 
بورزازات  االبسدائية  املحك ة  لدى 
بساريخ  335 رقم  السصريح   ب وجب 

4 سبس 0ر 2020.
297 P

شركة بحراوي - أبتميس
تأسيس

تم تأسيس   2020 يوليو   3 بساريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
املواصفات  وذات  وحيد  بشريك 

السالية :
 - بحراوي  شركة   : التس ية 

أبس يس.
وبناء  مسنوعة  أشغال   : املوضوع 

اسسغالل غابوي  بستنة وتنظيف.
املقر االجس اعي : 296 بام االضافي 

سيدي عالل البحراوي.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

اإلنجاز النهائي.
 10.000  : االجس اعي  الرأس ال 
 100 100 سهم من  درهم مقس ة ل 

درهم للسهم.
الشريك  لفائدة  سهم   1000

الوحيد بوخدمي سهام.
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 
بوخدمي سهام ملدة زمنية غير محددة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بتيفلت 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

.148
298 P

HUVALI شركة
ش.م.م ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك واحد

رأس الها : 10.000 درهم
املقر االجس اعي : 332، شارع إبراهيم 

الروداني، الطابق 5
الشقة 21، إقامة ريحان، املعاريف

 الدار البيضاء
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بساريخ 11 أغسطس 2020، 
 ،2020 أغسطس   17 واملسجل يوم 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
الخصائص  ذات  واحد  ذات شريك 

السالية :

التس ية : شركة HUVALI ش.م.م 

ش.و.

املوضوع :

السكسير الصناعي للبيض وإعادة 

تدوير القشرة.

توزيع وتسويق منسجات السكسير 

الصناعي للبيض.

املنسجات  وتصدير  اسسيراد 

الضرورية للنشاط الرئي�سي.

البيضاء،  الدار   : املقر االجس اعي 

الروداني،  إبراهيم  شارع   ،332

الطابق 5، الشقة 21، إقامة ريحان، 

املعاريف.

الشريك : السيد ايوب عليلي.

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

10.000 درهم  االجس اعي للشركة في 

 100 100 حصة من فئة  مقسم إلى 

درهم للحصة الواحدة.

99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تسجيلها بالسجل السجاري.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

التسيير : السيد أيوب عليلي.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

السجارية  لل حك ة  الضبط  بكسابة 
بالدار البيضاء تحت السجل السجاري 

رقم 470095.

299 P

RISE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

القوانين  أنجزت   ،2020 يوليو   20

الخصائص  ذات  لشركة  األساسية 

السالية :

RISE SCHOOL : التس ية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة.

الخدمات  توفير   : املوضوع 

االجس اعي  اإلدماج  )إعادة  لألفراد 

والسعليمي).

البيضاء،  الدار   : املقر االجس اعي 

الطابق  الياقوت،  اللة  شارع   ،39

الخامس، الشقة د.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 
 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 بقي ة  حصة 

مكستبة نقدا بالكامل للشركاء.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
أمال  السيد ع ر مسناوي والسيدة 
تقار والسيدة فاط ة مالل ملدة غير 

محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
البيضاء في 28 أغسطس 2020 تحت 

رقم 744272.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

تحت رقم 470487.
300 P

 ASSURANCES
ATTACHAROUK

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 250.000 DHS

 Siège social : Route Secondaire
 106, N°26, Commune Moulay

Rachid, Casablanca
وفاة الشريك الوحيد

تعيين مسير وحيد
اعس اد واعس اد النظام األسا�سي 

املعدل
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
 2020 7 أغسطس  االسسثنائي بساريخ 

فإن ورثة الشريك الوحيد لديهم.
الوحيد  الشريك  وفاة  إلى  أشار 

الراحل زكي لحلو.
وافق على السوزيع الجديد لرأس 

املال.
حاملة  عينت السيدة كنزا لحلو، 
 ،BK387154 البطاقة الوطنية رقم 

ك سيرة وحيدة للشركة.
األسا�سي  النظام  اعس اد  تم 

املعدل للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  لل حك ة  الضبط 
بساريخ  744665 تحت رقم   البيضاء 

2 سبس 0ر 2020.
301 P
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MTS LITAAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 1.000.000 درهم

مقرها االجس اعي : 26، شارع مرس 

السلطان الطابق األول ال رقم 3

الدار البيضاء

 س ت 461229

رفع رأس ال الشركة
تفويت حصص

تحديث القانون األسا�سي للشركة
الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

 عادي بساريخ 4 أغسطس 2020 تقرر

ما يلي :

رفع رأس ال الشركة ب 170.000 

درهم   1.170.000 إلى  ليصل  درهم 

بقي ة  حصة جديدة   170 بإحداث 

1.000 درهم للحصة.

ب قس�سى الج ع العام الغير عادي 

تقرر  2020 أغسطس   17  بساريخ 

ما يلي :

املصادقة على تفويت الحصص.

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

بعد تغير البندين السادس والسابع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم البيضاء  بالدار   السجارية 

8 سبس 0ر 2020 تحت رقم 745147.
بيان مخسصر

302 P

WELEX

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم تأسيس القانون   ،2020 مارس   2

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كاآلتي :

WELEX : التس ية

 - السجارة   : االجس اعي  الغرض 

االسسيراد والسصدير.

املقر االجس اعي :  3 زنقة ايت اورير 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

1000 حصة بقي ة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لكل واحدة لفائدة السيد 

والسيد  حصة   500 الناصر  مح د 

معاد الناصر 500 حصة.

مح د  السادة  تعيين   : التسيير 

مسيران  الناصر،  ومعاد  الناصر 

للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديس 0ر.

األرباح : بعد اقسطاع % 5 لسأسيس 

يقسم  الزائد  القانوني،  االحسياطي 

حسب قرار الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم 745042 بساريخ 7 سبس 0ر 
2020 وكذا السقييد بالسجل السجاري 

تحت رقم 471191.
مقسطف وبيان

303 P

STE CHADANOVA
SARL AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،2020 أغسطس   3 بساريخ  البيضاء 

باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

السالية :

STE CHADANOVA SARL AU

املزابيين  دوار   : االجس اعي  املقر 

بوسكورة الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي : بيع مواد البناء 

بالسقسيط والسصدير واالسسيراد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال : 100.000 درهم.

املصطفى  السيد   : الحصص 

حاليبي 1000 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  حاليبي  املصطفى 

مسيرا   BK76950 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  البيضاء 
تحت رقم 745496 والسجل السجاري 

رقم 471643.

304 P

STE AZHAR MOTOS
SARL AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 أغسطس   28 بساريخ  البيضاء 

باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

السالية :

 STE AZHAR MOTOS SARL

AU

 11 شارع   ،75  : االجس اعي  املقر 

يناير الطابق األول الشقة 169 الدار 

البيضاء.

وإصالح  بيع   : االجس اعي  الهدف 

الدراجات.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال : 100.000 درهم.

بوشعيب  السيد   : الحصص 

السوغا 1000 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  السوغا  بوشعيب 

مسيرا   BJ332449 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 

 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  البيضاء 
تحت رقم 746108 والسجل السجاري 

رقم 472149.

305 P

AROMESCENCE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   17

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تح ل الخصائص السالية :

AROMESCENCE : التس ية

الهدف : 

والس ثيل  السوزيع  ج يع ع ليات 

خاصة الشركات املصنعة لل نسجات.

مسسحضرات السج يل والج ال.

اسسيراد وتصدير نفس املنسج.

عالجات السج يل.

االقسصادية  األسواق  دراسة 

وج يع املنافذ السجارية.

وبيع  وشراء  واالقسناء  البحث 

االختراع  براءات  ج يع  اسسغالل 

والعالمات السجارية والتراخيص.

املقر االجس اعي : رقم 3 شارع أورير 

بوركون الدار البيضاء.

درهم   100.000  : رأس الها 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

على  مقس ة  للواحدة  درهم   100

الشكل السالي :

 500 السيدة سلوى ابن عبد هللا 

حصة.

السيدة غيثة كسوس 500 حصة.

املج وع : 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة سلوى ابن عبد هللا ملدة غير 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  نفذ 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 

 2020 سبس 0ر   11 بساريخ   745710

تحت رقم السجل السجاري 471883.

306 P
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STE CATCHING ART
تأسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   21

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد ب كناس ذات امل يزات اآلتية :

 : االجس اعية  التس ية 

CATCHING ART

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

املينيوم، االسسيراد والسصدير.

زنقة  مكرر   38  : املقر االجس اعي 

بيير كوري، مكناس.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

الترقيم بالسجل السجاري للشركات.

يسم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيد تكمي درفوقي ك سير.

باملركز  القانوني  اإليداع  سيسم 

يوم ب كناس  لالستث ار   الجهوي 

في  ومسجل   ،2020 أغسطس   27

السجل السجاري تحت رقم 50451.
ب ثابة بيان مقسطف

307 P

 STE TRADEWORKS

 SOLUTIONS
تأسيس

بساريخ عرفي،  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   23

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد ب كناس ذات امل يزات اآلتية :

 : االجس اعية  التس ية 

TRADEWORKS SOLUTIONS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

االسسيراد   : االجس اعي  الهدف 

والسصدير.

8 تجزئة الواحة   : املقر االجس اعي 
2 املنزه، مكناس.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 
درهم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
الترقيم بالسجل السجاري للشركات.

الشركة  تسيير  يسم   : التسيير 
ادوارد  اليس روز  السيدة  من طرف 

ك سيرة.
باملركز  القانوني  اإليداع  سيسم 
يوم ب كناس  لالستث ار   الجهوي 
في  ومسجل   ،2020 أغسطس   19

السجل السجاري تحت رقم 50443.
ب ثابة بيان مقسطف

308 P

شركة كونتري ار
ذات املسؤولية املحدودة

بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي حرر 
تم تأسيس شركة   2019 أكسوبر   13
»كونتري ار« ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الخصائص السالية :
الغرض : قاعة شاي.

تجزئة   2 رقم  مسجر   : العنوان 
الوفاق رقم 1355 ت ارة.

في  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
 1000 درهم مقس ة على   100.000

حصة.
وامين  ري ة  املرساوي   : الشركاء 

البارودي.
التسيير : عينت السيدة املرساوي  

ري ة ك سيرة لشركة كونتري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2019 يوليو   13 االبسدائية بس ارة في 
تحت رقم السجل السجاري 130137.
309 P

شركة لينز فيت كلوب
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 100.000 درهم

20، زنقة بنغازي حي املغرب العربي 
مسيرة 2 ت ارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 ،2020 26 أغسطس  بالرباط بساريخ 

تم وضع القوانين األساسية لشركة 

امل يزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية :

فيت  »لينز  شركة   : التس ية 

كلوب« ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف : قاعة الرياضة.
زنقة بنغازي   ،20  : املقر الرئي�سي 

حي املغرب العربي مسيرة 2 ت ارة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

ب ا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 بنسبة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلج اعي للشركة.

األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد طارق لبعيوي ملدة غير 

محدودة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبس 0ر   14 االبسدائية بس ارة بساريخ 

رقم  السجاري  السجل  تحت   2020

.130697
للبيان والنشر

ستراك ا

310 P

 MEDIASET TELECOM

SYSTEMES
SARL

رأس الها : 100.000 درهم

سجل تجاري رقم 145645 الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 

إعداد  تم   2020 أغسطس   12

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بامل يزات املحدودة   املسؤولية 

السالية :

االسم القانوني للشركة :

 MEDIASET TELECOM  

SYSTEMES SARL

السوريد   : االجس اعي  الهدف 

تيار منخفض،   : والتركيب والصيانة 

االلكترونية  املعدات  مرتفع،  تيار 

وملحقاتها.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم.

الطلحاوي سعيد 900 حصة.

صنيب أمينة 100 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : رقم 30 شقة رقم 

زنقة موالي أح د لوكيلي حسان   8

الرباط.

املسير : الطلحاوي سعيد.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بساريخ 9 سبس 0ر 2020 تحت 

رقم 3400.
ب قس�سى مقسطف وبيان

املسير

311 P

 SOCIETE MAROCAINE

 DE MAINTENANCE

STRUCTURELLE
رأس الها : 100.000 درهم

سجل تجاري رقم 145643 الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قس�سى 

إعداد  تم   2020 أغسطس   12

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بامل يزات املحدودة   املسؤولية 

السالية :

االسم القانوني للشركة :

 SOCIETE MAROCAINE  

 DE MAINTENANCE

STRUCTURELLE SARL
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الهدف االجس اعي : أشغال عامة، 

الصيانة  أشغال  الك0رى،  األشغال 

والترميم.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم.

عر�سي ر�سى 500 حصة.

بنعال بهاء الدين 500 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : رقم 30 شقة رقم 

زنقة موالي أح د لوكيلي حسان   8

الرباط.

بهاء  عر�سي ر�سى وبنعال   : املسير 

الدين.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بساريخ 9 سبس 0ر 2020 تحت 

رقم 3399.
ب قس�سى مقسطف وبيان

املسير

312 P

EL QAMRA VOYAGES

SARL

سجل تجاري الرباط 113531

بيع وتفويت حصص
تعيين مسير جديد

بساريخ 24 أغسطس 2020 انعقد 

لشركة عادي  الغير  العام   الج ع 

 EL QAMRA VOYAGES SARL

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها  درهم،   100.000 رأس الها 

 2 رقم  الفردوس  إقامة  االجس اعي 

املنصور  يعقوب  حي  الكفاح  شارع 

الرباط، حيث ت ت املصادقة على :

بيع وتفويت حصص :

أشباني  طرف  من  حصة   160

سعيد لفائدة منير زكرياء.

170 حصة من طرف إدناصر عبد 

الص د لفائدة منير زكرياء.

مسير  زكرياء  منير  السيد  تعيين 

مشترك للشركة.

تعديل تبعا لذلك املوار 6، 7 و15 

من القانون األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.3400
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير

313 P

RADIOMED
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات رأس ال : 100.000 درهم

35 شارع الحسن الثاني املنطقة 

الصناعية فيثا الرباط

السجل السجاري رقم : 109735

للج ع  الشفوي  لل حضر  تبعا 

يوليو   21 بساريخ  عادي  الغير  العام 

2020 تقرر ما يلي :

تعديل القانون األسا�سي بالرباط 

بساريخ 28 يوليو 2020.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   16 بساريخ 

.3684
للنشر والبيان

314 P

MEDICAL DEVICE SERVICE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم تأسيس القانون   2020 يوليو   21

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة حيث تس يز ب ا يلي :

 MEDICAL DEVICE  : التس ية 
دفايس  »ميديكال   SERVICE

سيرفيس«.
االسسيراد   : االجس اعي  الهدف 

والسصدير.
الطبية  األجهزة  تسويق  قصد 
واملعدات  واألثاث  الطبية  واملعدات 
واملخ0رية  الحيوية  الطبية 

واملسسلزمات الطبية.
وإنشاء  السقني،  الطبي  التركيب 
غرف نظيفة، وصيانة طبية حيوية، 
ونفايات  الطبية  النفايات  وتدبير 

املستشفيات.
شارع   ،35  : االجس اعي  املقر 
الصناعية  املنطقة  الثاني  الحسن 

فيسا الرباط.
املدة : 99 سنة.

في  محدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 
ومحررة  كليا  مكستبة  للواحدة 
ومخولة إلى الشركاء حسب السقسيم 

السالي :
 900 مح د  الغرميلي  السيد 

حصة.
السيد امين الغرميلي 100 حصة.
السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 
للشركة  ك سير  الغرميلي  مح د 

وذلك ملدة غير محدودة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 24 أغسطس 2020 تحت رقم 

.3046
للنشر والبيان

315 P

األسساذة فدوى بنيس طالب
موثقة

 B9 285 شارع الروداني إقامة النخيل ع ارة
الطابق األول

كاش و رتايل
املقر االجس اعي : الدار البيضاء 

وازيس، 14 زنقة الفراشات
رأس ال : 1.000.000 درهم
تفويت حصص اجس اعية

بديوان  م0رم  عقد  ب وجب   -  1
األسساذة فدوى بنيس طالب موثقة 

سبس 0ر   2 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2020 فوتت شركة »مج وعة ايكاد« 

امل لوكة  الحصص  ج يع  ش.م.م 

الشركة  في  حصة   6500 أي  لها 

رأس  ذات  ش.م.م  ورتايل«  »كاش 

في  مقرها  درهم،   1.000.000 املال 

زنقة   14 وازيس،  البيضاء،  الدار 
املامون  السيد  لصالح  الفراشات، 

مح د  حصة   1.500 ل  العراقي 

الحق  2.000 حصة عبد  ل  العراقي 

العراقي ل 3.000 حصة وذلك بث ن 

قدره 650.000 درهم.

تم  العقد  نفس  ب وجب   -  2
القدميري  مح د  السيد  اسسقالة 

املسير الوحيد لشركة »كاش ورتايل« 

العراقي  املامون  السيد  وتنصيب 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

محددة.

3 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

رقم  تحت   ،2020 7 سبس 0ر 

.745039
اإليداع والنشر

األسساذة فدوى بنيس طالب

316 P

OUAHDI TRANS
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 30، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم 2، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 OUAHDI TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
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املقر االجس اعي : 30، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم 2، القنيطرة.

موضوع الشركة : نقل البضائع.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000  : الوهدي  مح د  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د   : التسيير 

الحامل  الجنسية مغربية،  الوهدي، 

.G430804 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55739 بساريخ 2 سبس 0ر 2020.

317 P

STE ERRAIS & BENNIS
SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 

ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات السالية :

 ERRAIS & BENNIS  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 

 ،4 رقم  املكسب   ،11 فلوري  ع ارة 

مي وزا، القنيطرة.

بث ن  مطعم   : الشركة  موضوع 

محدد.

فضاء للعب لألطفال.

االستشارة في التسيير.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 500  : محسن  الرايس  السيد 

حصة.

 500  : أس اء  بنيس  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد الرايس 

محسن

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55939 بساريخ 10 سبس 0ر 2020.

318 P

PLAN VERT IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقر ها االجس اعي : إقامة الكولف 

مج وعة 108 ع ارة ب 465 شقة 

9، القنيطرة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد يوم 26 أغسطس 

2020، قرر الشريك الوحيد للشركة 

املحدودة املسؤولية »بالن فير اي و«، 
والكائن  درهم   100.000 رأس الها 

إقامة  بالقنيطرة  االجس اعي  مقرها 

الكولف مج وعة 108 ع ارة ب 465 

شقة 9، ما يلي :

تنقيل املقر االجس اعي للشركة من 

: إقامة الكولف مج وعة 108 ع ارة 

ب 465 شقة 9، القنيطرة ؛

إلى : LC 162 أليانس دارنا املهدية 

2 دكان 1 القنيطرة.

على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 

4 من القانون األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 71112.

319 P

ATLANTIC WASTE PRO
SARL

 شركة محدودة املسؤولية 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 

ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة

تأسيس
 ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

24 أغسطس 2020 تم وضع النظام  

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات امل يزات السالية :

الشركة تسمى شركة   : التس ية 

 .ATLANTIC WASTE PRO« SARL«

شركة محدودة املسؤولية.

ج ع  الشركة  غرض   : املوضوع 

ومعالجة املخلفات الصناعية.

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول 

مخسلفة.

اسسيراد وتصدير.

الع ليات  ج يع  عامة،  وبصفة 

السجارية، املالية، الصناعية، منقولة 

أو  مباشرة  واملرتبطة  منقولة  وغير 

بشكل غير مباشر باألغراض املشارة 

أعاله أو بامكانها تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.

املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 

 ،4 رقم  املكسب   ،11 فلوري  ع ارة 

مي وزا، القنيطرة.

مدة حياة الشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  ابسداء  سنة 

املبكر  الحل  حالة  في  إال  السجاري، 

للشركة.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم مقس ة على 

1.000 حصة اجس اعية من فئة 100 

درهم في ملكية :

الحامل  الرا�سي،  سعيد  السيد 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

حصة   500 بنسبة   GA63369

اجس اعية.

يشو،  أوالد  سهام  السيدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

حصة   500 بنسبة   KA49470 رقم 

اجس اعية.

الرا�سي  السيد سعيد   : التسيير 

والسيدة سهام أوالد يشو تم تعيينه ا 

ك سيرين للشركة.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

لل حك ة االبسدائية بالقنيطرة في 10 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 55941.

320 P

FIDCONET SARL

SOCIETE TRANS CHASA
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 سبس 0ر   26 بالقنيطرة بساريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 TRANS« شركة   : التس ية 

CHASA« ش.ذ.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجس اعي : 59 تجزئة موالي 

عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

رقم 4 القنيطرة.

نقل الخاص   : الهدف االجس اعي 

واالسسيراد والسصدير.

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
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السيد ادريس   : التسيير أسند إلى 

الفقير.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

ديس 0ر من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رأس املال حدد في مبلغ 100.000 

اكسسابها  سدد  للواحدة،  درهم 

وتوزيعها كالسالي :

 1000  : الفقير  ادريس  السيد 

حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 

بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   55877 بالقنيطرة تحت رقم 

10 سبس 0ر 2020.
من أجل املسسخرج واإلشارة

فيدكونيط

321 P

AL-JASSIM SCHOOL PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

املقر االجس اعي : فيال رقم 368 

قصبة املهدية - القنيطرة

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

15 يناير 2020 ومصحح اإلمضاءات 

ب صالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

شريك وحيد باملواصفات السالية :

 AL-JASSIM SCHOOL : التس ية

.PRIVE SARL AU

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجس اعي للشركة : فيال رقم 

368 قصبة املهدية - القنيطرة.

من  الغرض   : االجس اعي  الهدف 

بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 

مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو مساه ة في :

مؤسسة السعليم الخصو�سي.

النقل املدر�سي.

الع ليات  ج يع  عام،  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  السجارية، 

والخدماتية،  الحرفيةـ  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  ج يعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

االجس اعي لسطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ السأسيس.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   100.000 الشركة في 

100 درهم  1.000 حصة بقي ة  على 

للحصة الواحدة ت سلكها :

 100.000  : بلعود  رجاء  السيدة 

درهم : 1000 حصة اجس اعية.

التسيير : الشركة تسيرها السيدة 

رجاء بلعود وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

ملدينة  السجاري  السجل  ب صلحة 

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  القنيطرة 

تحت رقم 2597.
لإليداع والبيان

322 P

 SOCIETE HASSANE EL

OUAZZANI
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 47، زنقة ع رو بن 

العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 SOCIETE HASSANE  : التس ية 

.EL OUAZZANI SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

زنقة ع رو   ،47  : املقر االجس اعي 
بن العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة.
في  السجارة   : الشركة  موضوع 

املالبس السقليدية بالسقسيط.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :
السيد بودة حسن : 1.000 حصة.

املدة : 99 سنة.
بودة  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
الحامل  املغربية،  الجنسية  حسن، 

.GM37383 للبطاقة الوطنية رقم
السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55977 بساريخ 14 سبس 0ر 2020.
323 P

 LA SOCIETE AROUI
MENUISERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 ،G مقرها االجس اعي : 373، بلوك
املغرب العربي، القنيطرة

السجل السجاري رقم 42609 
القنيطرة

الحل املبكر للشركة
ب قس�سى محضر الج ع العام الغير 
 LA SOCIETE AROUI العادي لشركة
تقرر    ،MENUISERIE SARL AU 

ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
العروي،  سعيد  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
G246697 بصفسه مصف للشركة ؛

تحديد مقر تصفية الشركة باملقر 
االجس اعي للشركة أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 7 سبس 0ر 

2020 تحت رقم 79054.

324 P

SK PLANCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : مكسب رقم 10، 

الطابق الرابع، 368، شارع مح د 

الخامس، القنيطرة

السجل السجاري رقم 46501 

القنيطرة

تفويت حصص اجس اعية
تعيين مسير وتحويل املقر االجس اعي

الج ع  محضر  ب قس�سى 

 25 بساريخ  العادي  غير  العام 

 SK« لشركة    ،2020 أغسطس 
تقرر    ،»PLANCHE SARL AU 

باإلج اع ما يلي :

مج وع  تفويت  على  املصادقة 

حصة   1000 أي  الحصص، 

100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

فركو�سي،  سارة  السيدة  ملك  في 

لفائدة السيد مح د أمين املفساحي، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.R346199

سارة  السيدة  اسسقالة  قبول 

الشركة  تسيير  مهام  من  فركو�سي 

أمين  مح د  السيد  وتعيين  وإبرائها 

املفساحي مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

املقر  نقل  الوحيد  الشريك  قرر 

العنوان  من  للشركة  االجس اعي 

الطابق   ،10 رقم  مكسب    : القديم 

الرابع، 368، شارع مح د الخامس، 

القنيطرة ؛

إلى العنوان الجديد : 47، مج وعة 

105، بام 2، مرآب - القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  بالقنيطرة،  االبسدائية 

السجاري بالقنيطرة رقم 46501.

325 P
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STE IMPOEXPO2F
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 15، زنقة سبو، 

مركز املعامالت »ال شوب«، مكسب 

رقم 2، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 STE IMPOEXPO2F  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سبو،   : املقر االجس اعي 

مكسب  شوب«،  »ال  املعامالت  مركز 

رقم 2، الطابق الخامس، القنيطرة.

االسسيراد   : الشركة  موضوع 

والسصدير.

اسسيراد وتصدير الرخام

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000  : عسيلة  عزيز  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى السيد عزيز  أسند   : التسيير 

الحامل  املغربية،  الجنسية  عسيلة، 

.AE199019 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55859 بساريخ 7 سبس 0ر 2020.

326 P

SOCIETE TROPIATECH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : زاوية شارع 

الديوري وزنقة موالي عبد الرح ان 

إقامة ما شاء هللا مكسب رقم 20 - 

القنيطرة

تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 بساريخ فاتح سبس 0ر  اإلمضاء 

تم االتفاق على ما يلي تكوين شركة 

تحت  املحدودة  املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية :

 SOCIETE  : التس ية 

.TROPIATECH SARL

تكنولوجيا   : االجس اعي  الهدف 

املعلومات )م0رمج، محلل، مص م).

)تاجر  املعلومات  تكنولوجيا 

أجهزة).
شارع  زاوية   : االجس اعي  املقر 

الديوري وزنقة موالي عبد الرح ان 

 -  20 هللا مكسب رقم  إقامة ما شاء 

القنيطرة.

املدة الزمنية : املحددة في 99 سنة 

تبسدئ يوم تسجيل الشركة بالسجل 

السجاري ما عدا تفكيكها املسبق أو 

ت ديد املدة.

الشركة  الشركاء  مد   : الرأس ال 

50.000 درهم السيد  ب ا يلي : ب بلغ 

ايت بلحسين عبد الرحيم.

السيدة  درهم   50.000 ب بلغ 

بنعسابو غزالن.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

الرحيم  عبد  بلحسين  ايت  السيد 
اح د  زنقة   10 برقم  يقيم  الذي 

الخ يسات  السالم  حي  الراشيدي 
رقم البطاقة الوطنية X290177 ملدة 

غير محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

31 ديس 0ر. أو سنة  يناير  وتنسهي في 

ديس 0ر لسنة   31 ع لية سسنسهي في 

.2020

تقسيم األرباح : يخصم 5 في املائة 

من أرباح الشركة كاحسياج قانوني.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالقنيطرة سجل تجاري رقم 55899 

بساريخ 9 سبس 0ر 2020.

327 P

 MULTISERVICES

BENWAHOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 17 
زنقة مع ورة

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

املصادقة  تقررت   ،2020 يوليو   16

على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأس ال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

780.000 درهم وذلك عن طريق دمج 

إنشاء  أي  للشركة  املحسجزة  األرباح 

100 درهم  6800 سهم جديد بقي ة 

لكل منها من 1001 إلى 7800.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79119.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

328 P

ARZAK LISSAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 427 
زاوية شارع مح د الخامس ومح د 

الديوري مكسب رقم 10

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

تقررت   ،2020 أغسطس   10

املصادقة على ما يلي :

قرر الشركاء رفع رأس ال الشركة 

 1.800.000 درهم إلى   100.000 من 

األرباح  درهم وذلك عن طريق دمج 

 17000 املحسجزة للشركة أي إنشاء 

لكل  درهم   100 بقي ة  سهم جديد 

منها من 1001 إلى 18000.

تحديد مدة والية املسير في ثالث 

باتفاق  للسجديد  قابلة  سنوات   (3(

ض ني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79037.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسيرة

329 P

SOMA ROUIS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، تجزئة 

لوفالون رقم 2210

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

املصادقة  تقررت   ،2020 يوليو   16

على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأس ال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

500.000 درهم وذلك عن طريق دمج 

جزئي لرصيد الشريك الوحيد الدائن 

4000 سهم  في الشركة وذلك بإنشاء 

منها  لكل  درهم   100 بقي ة  جديد 

واملرق ة من 1001 إلى 5000.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79038.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

330 P
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JIRARI HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، زنقة 

زمزم رقم 13

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

تقررت   ،2020 أغسطس   11

املصادقة على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأس ال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

560.000 درهم وذلك عن طريق دمج 

إنشاء  أي  للشركة  املحسجزة  األرباح 

100 درهم  4600 سهم جديد بقي ة 

لكل منها من 1001 إلى 5600.

بعشر  املسير  والية  مدة  تحديد 

سنوات قابلة للسجديد باتفاق   (10(

ض ني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79036.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

331 P

CHIC HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 36 

زنقة األميرة عائشة الطابق الثاني 

شقة رقم 4

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

تقررت   ،2020 أغسطس   10

املصادقة على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأس ال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

وذلك عن طريق  درهم   4.600.000

أي  للشركة  املحسجزة  األرباح  دمج 

بقي ة  جديد  سهم   45000 إنشاء 

إلى   1001 من  منها  لكل  درهم   100

.46000

بعشر  املسير  والية  مدة  تحديد 

سنوات قابلة للسجديد باتفاق   (10(

ض ني.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79035.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

332 P

ZENITH BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس الها االجس اعي : 500.000 

درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 7 

زنقة عالل الرح اني شقة رقم 5 - 

فال فلوري

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

املصادقة  تقررت   ،2020 يوليو   16

على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد أبو القاسم 

من  الشركة  رأس ال  رفع  نجيب 

 1.000.000 إلى  درهم   500.000

األرباح  درهم وذلك عن طريق دمج 

درهم   460.000 للشركة  املحسجزة 

درهم   40.000 وبقي ة نقدية قدرها 

سهم جديد بقي ة   5000 أي إنشاء 

إلى   5001 من  منها  لكل  درهم   100

.10000

تحويل املقر االجس اعي للشركة إلى 

العنوان السالي زنقة مصطفى الرافعي 

إقامة صبير ع ارة 34 مكسب رقم 01 

- القنيطرة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   10 بالقنيطرة بساريخ 

تحت رقم 79124.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

333 P

TRANS FLAH

SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي اإلنارة رقم 

328، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات السالية :

.TRANS FLAH SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

اإلنارة رقم  : حي  املقر االجس اعي 

328، القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املسسخدمين.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

السيد مح د فالح : 500 حصة.

 500  : عسو  إحسان  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د   : التسيير 

الحامل  املغربية،  الجنسية  فالح، 

.G637002 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55905 بساريخ 9 سبس 0ر 2020.

334 P

أوطوموتيف تغينين طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 38 ملسقى زنقة ابو 

شعيب الدوكالي وشارع باسسور حي 

اللي ون الرباط

تأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

6 يوليو 2020 تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

السالية :

تغينين  أوطوموتيف   : التس ية 

طنجة.

ملسقى زنقة   38  : املقر االجس اعي 
باسسور  وشارع  الدوكالي  شعيب  ابو 

حي اللي ون الرباط.

: تكوين السائقين  نشاط الشركة 

املهنيين.

تكوين على السالمة الطرقية.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

السجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

والتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غير 

ستساهم في تن ية الشركة.
لقد تم تحديد   : رأس ال الشركة 
درهم   100.000 رأس ال الشركة في 

حصة اجس اعية   1000 مقس ة إلى 

ذات القي ة الواحدة 100 درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

مح د مراد غنام ك سير للشركة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير  وتنسهي في 31 ديس 0ر.

السأسيس  وثائق  وضع  تم 

يوم  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

 106569 2020 تحت رقم  9 سبس 0ر 

وعليه حصلت الشركة على السجل 

السجاري رقم 145701.
من أجل النشر واإلخالص

مسير الشركة

335 P
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TAZO FERME
SARL

رأس الها االجس اعي 100.000 درهم
مقرها االجس اعي مسجر بشرق 

الضيعة م0روكة دوار بني عبيد ت ارة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 ،2020 ف0راير   19 بساريخ  بالرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملواصفات السالية :

.TAZO FERME SARL : التس ية

تنظيم   : االجس اعي  الهدف 

الترفيهية  واألنشطة  السظاهرات 

عالم  واسسكشاف  والتشاركية 

والكبار  الصغار  تعريف  املزرعة 

بالطبيعة وحياة  املرتبطة  باألنشطة 

املزرعة.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل السالي :

 250  : بوعبيد  املحتريم  السيد 

حصة.

 250  : س يرة  االحراري  السيدة 

حصة.

 250  : أسامة  املحتريم  السيد 

حصة.

السيدة املحتريم أالء : 250 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السجل  تاريخ  من  النهائي  السأسيس 

السجاري.
بشرق  مسجر   : االجس اعي  املقرها 

الصخيرات  ع الة  م0روكة  الضيعة 

ت ارة

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة االحراري س يرة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل السجاري باملحك ة 

االبسدائية بس ارة بساريخ فاتح سبس 0ر 
رقم   920 التسجيل  رقم   2020

السجل السجاري 130571.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسصرف األول

336 P

BLK ADVISORY FIRM
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 36 أ شارع أنفا، 
الطابق األول، الدار البيضاء
السجل السجاري : 265119

وفقا ملحضر الشريك الوحيد   -  I
 ،2020 أغسطس   12 املنعقد بساريخ 

قرر ما يلي :
أ شارع   36 نقل مقر الشركة من 
البيضاء  الدار  األول،  الطابق  أنفا، 
إلى »زاوية شارع ابراهيم الروداني وأبو 
 12 رقم   4 الطابق  إسحاق املاروني، 

الدار البيضاء«.
 HANANE السيدة  اسسقالة 
ك سيرة  مهامها  من   EL YOUBI
 OMAR السيد  وتعيين  للشركة 
جديد  ك سير   TOUKHSSATI

للشركة ملدة غير محدودة.
تطوير الغرض االجس اعي للشركة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 2020 سبس 0ر   7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 745082.
من أجل املسسخرج واإلشارة

التسيير

337 P

ديوان األسساذ أح د العبا�سي
موثق 

شارع موالي عبد الرح ان
ع ارة ب املكسب رقم 5، القنيطرة

الهاتف : 0537374213
الفاكس : 0537374215

LES RESIDENCES TITANIC
ش.م.م

رأس الها 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، زاوية 
زنقة لبنان وابن بطوطة بالطابق ما 

بين الطابقين، مكسب رقم 2
تفويت الحصص االجس اعية مع 
تعديل القانون األسا�سي للشركة

حرر  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
بديوان األسساذ اح د العبا�سي بساريخ 

تقرر   ،2020 أغسطس   28 و   18 

ما يلي :

مصطفى،  الحطابي  السيد  باع 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

الحطابي  السيدة   ،P62384 رقم 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  سلي ة، 

اآلنسة   ،G901602 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحاملة  نجالء،  الحطابي 

   ،LA83506 رقم  الوطنية  السعريف 

الحاملة  رابحة،  الحطابي  اآلنسة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

عبد  الرحيوي  للسيد   ،G685909

السعريف  لبطاقة  الحامل  العزيز، 

الوطنية رقم UC19086 والذي يقبل 

ج يع حصصهم االجس اعية واملس ثلة 

في  ي لكونها  والتي  حصة   500 في 

 LES RESIDENCES TITANIC  شركة

درهم،   100.000 رأس الها  ش.م.م، 

زاوية  بالقنيطرة،   : مقرها االجس اعي 

زنقة لبنان وابن بطوطة بالطابق ما 

بين الطابقين، مكسب رقم 2.

لسصبح  الثالث  الفصل  تعديل 

مسؤولية  ذات  شركة  الشركة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

املسعلق  السابع  الفصل  تعديل 

للشركة  االجس اعية  بالحصص 

والذي أصبح كالسالي :

 : العزيز  عبد  الرحيوي  السيد 

1.000 حصة.

مج وع الحصص : 1.000 حصة.

عشر  الثالث  الفصل  تعديل 

بسعيين السيد الرحيوي عبد العزيز 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  ك سير 

محددة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية بالقنيطرة 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 

.22911120019052
للخالصة والنشر

األسساذ أح د العبا�سي

338 P

YASSIR VIP
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1

أنجزت   2020 مارس   10 بساريخ 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

الخصائص السالية :

.YASSIR VIP : التس ية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

املوضوع : النقل السياحي.

شارع   61  : االجس اعي  املقر 

املعاني  مصطفى  زاوية  لالاليقوت 

الطابق الثاني رقم 85 الدار البيضاء.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

 100 إلى  مقس ة  درهم   10.000

للواحدة  درهم   100 بقي ة  حصة 

السيد  على  بالكامل  نقدا  مكستبة 

غير  ملدة   NOURDDINE TAYEBI

محدودة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

NOURDDINE TAYEBI ملدة  السيد 

غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

البيضاء في 2 يونيو 2020 تحت رقم 

.735204

بالسجل  الشركة  سجلت   -  3

السجاري تحت رقم 461117.

339 P

 PURE HOSTEL شركة
SARL

األسا�سي  القانون  ب قس�سى 

يوليو   21 بساريخ  املؤرخ  للشركة 

بساريخ  بأكادير  املسجل   ،2020

 RE رقم  تحت   ،2020 يوليو   23

 : 2020001742212067،OR :

Gratis تكونت شركة ذات املسؤولية 

املحددة ذات الشريك الواحد : 

.PURE HOSTEL : مس اة 
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رأس الها : 100.000 درهم.

الهدف االجس اعي : 

نزل الفندق.

تسالوين  حي   : االجس اعي  املقر 

ت راغت اوفال اكادير ضواحي اورير. 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري. 
رأس ال الشركة مقسم ك ا يلي : 

 1000  : املقدم  مح د  السيد 

حصة.

: من طرف السيد :  تسير الشركة 

مح د املقدم بصفسه املسير الوحيد 

لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع   

17 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2020، تحت رقم : 95441.

339P مكرر

STE HD INGENIERIE
SARL AU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 2020 أغسطس   28 بساريخ  البيضاء 

باملواصفات شركة  تأسيس   تم 

 السالية :

 STE HD INGENIERIE : التس ية

.SARL AU

 11 شارع   75  : االجس اعي  املقر 

يناير الطابق األول الشقة 169 الدار 

البيضاء.

مكسب   : االجس اعي  الهدف 

للدراسات واألبحاث.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأس ال : 100.000 درهم.

حداد  مح د  السيد   : الحصص 

1000 حصة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيير 

حداد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

AB272704 مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديس 0ر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  السجارية  باملحك ة  القانوني 
 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  البيضاء 
تحت رقم 745495 والسجل السجاري 

رقم 471641.
340 P

 STE ROFAIDA BERRY شركة
محدودة املسؤولية لشريك وحيد 

السأسيس
 04 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
2020 بأكادير حررت قوانين  سبس 0ر 
لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد خصائصها كالسالي : 
 ROFAIDA شركة   : االسم 

.BERRY
الــتــســـيــيـــر  فـــي  مـــقـــاول   : الهدف 

الــفــــلـاحـــي والــــزراعــــي.
 03 رقـــم  عــنــد   : االجس اعي  املقر 
الـــخـــيـــــــام 2 حـــي الــنــصـــر مــاء الــعــيــنــيــن 

اكــــاديـــر.
سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للواحدة تكسب بكاملها وتحدد وتسند 
السيد عــبـــد   – إلى املؤسس الوحيد 

الـــقـــادر بـــاري.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديس 0ر.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
ســفـــيــــان  السيد  محدودة  غير  وملدة 

بــــاري.
5 % لسكوين  األرباح : يسم اقسطاع 
عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
سبس 0ر   10 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2020 تحت رقم 96202.
 للخالصة والسذكير 

340P مكرر

EXTRAT CONCEPT
SARL AU

رأس الها 10.000 درهم
مقرها االجس اعي : 13 زنقة ابن 

السالي إقامة الوفاء الطابق األول 
بلفدير الدار البيضاء

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 29 في  املؤرخ  للشركة  االسسثنائي 
ب قرها  واملنعقد   2020 يونيو 

االجس اعي تقرر ما يلي :
اجس اعية  حصة   50 تفويت 
بقي ة 100 درهم للواحدة من طرف 
ايعزا  اوبيد  مصطفى  موالي  السيد 

لفائدة السيد رشيد ايت الصالح.
الناصر  مح د  السيد  اسسقالة 
الصالح  ايت  رشيد  السيد  وتعيين 
غير  ملدة  للشركة  جديد  ك سير 

محددة مع كامل الصالحيات.
 6 نتيجة لذلك تم تغيير الفصول 
و7 و 8 من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  البيضاء  رالدار  السجارية 
745043 بساريخ 7 سبس 0ر 2020 س 

ت رقم 204609.
بيان ومقسطف

341 P

ROME MEDIA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
 31 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تاي ة،  بأوالد   2020 أغسطس 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة م يزاتها ك ا يلي : 
.ROME MEDIA : االسم

واإلعالم،  السصوير   : الهدف 
البصري،  الس عي  واإلنساج 
وإدارة  السلفزيونية،  والصحافة 

الصحف.

السصوير  في  تدريبية  دورات 
الفوتوغرافي، الس عي البصري.

الويب،  إنشاء   : مسنوعة  أع ال 
الوسائط  الجرافيكي،  السص يم 
السجارة،  الطباعة،  املسعددة، 
الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، 
إنشاء العالمات والشعارات، تص يم 

وطباعة ملصقات األحداث.
الك بيوتر  أجهزة  وبيع  شراء 

واألجهزة اإللكترونية واملكسبية
االسسيراد والسصدير.

وصيانة  وإصالح  وتج يع  تركيب 
الفوتوغرافية  املعدات  ج يع 

واإللكترونية.
املشاركة في  الع ولة والس سرة، 
رأس املال بأي شكل من األشكال مع 

ج يع الشركات امل اثلة.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
 100 سهم بقي ة   1000 مقس ة إلى 
درهم لكل منها، موزعة بالكامل على 
عسيقة  السيدة  الوحيد  املساهم 

الخباب.
تسير الشركة من خالل   : املسير 
عسيقة  للسيدة  الوحيد  السوقيع 

الخباب لفترة غير محدودة.
املح دي  الحي   : االجس اعي  املقر 
01 اوالد  زنقة سلي ان الروداني رقم 

تاي ة.
سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 
بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 
1223.،والسجل السجاري  تحت رقم 
رقم 6931 بساريخ 09 سبس 0ر 2020. 
341P مكرر

 CORPORATE INVESTMENT
HOLDING

 Rue d’Amyot d’Inville, Quatier
Arsalane, Ain Borja, Casablanca

السجل السجاري 189919
العام  الج ع  محضر  ب وجب 
االسسثنائي بساريخ 5 أغسطس 2020، 

فإن الشركاء :
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املقترح  االندماج  على  املوافقة 

 2020 يناير   19 في  للشركة املوقعة 

 Meninx Investment شركة  مع 

.Holding

 Meninx شركة  حل  قرر 

Investment Holding بدون تصفية.

الشركة  رأس ال  تخفيض  قرر 

ليصبح  درهم   19.999.600 ب بلغ 

480.800 درهم.

األسا�سي  النظام  تعديل  قرر 

للشركة وفقا لذلك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  نفذ 

السجارية بالدار البيضاء في 4 سبس 0ر 

2020 برقم 744911.

342 P

CABINET COMPTA OUSSAMA

 Adresse : APP.N° 21 IMM.TR 01 CITE

ADRAR-AGADIR-TEL : 06-76-83-26-57

STE S.H BERRY 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة لشريك الواحد

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

ثم  ع يرة  بأيت   2020 يوليو   15

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

ذات  الواحد  لشريك  املحدودة 

الخصائص السالية : 

S.H BERRY : التس ية

 6719 رقم  برهي�سي  حي   : املقر 

خ يس أيت ع يرة شسوكة أيت باها.

الفواكه  وشراء  بيع   : املوضوع 

والخضروات.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

 1000 على  موزعة  درهم   100.000

لكل  درهم   100 قي ة  من  حصة 

حلوم  السيد  باسم  مسجلة  واحدة 

عزيز : 

1000حصة  عزيز  حلوم  السيد 

100.000 درهم

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

حلوم عزيزملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

بساريخ  بإنزكان  اإلبسدائية  باملحك ة 

09 سبس 0ر 2020 تحت عدد 1454.

342P مكرر

GROUPE PREMIUM
Societe Anonyme

Au Capital de 97.477 Dirhams

 Siège social : Route d’El Jadida

KM 14, Oulad Azzouz, Maroc

السجل السجاري 97409

العام  ج ع  عقد  ب وجب 
االسسثنائي بساريخ 6 يوليو 2020، قرر 

الشركاء :
زيادة رأس ال الشركة باملساه ة 

العينية ب ا يعادل 5.943.300 درهم.
ب قابلة  الشركة  رأس ال  زيادة 

ب بلغ  الدفع  ومسسحق  سائل  دين 

12.000.000 درهم.

للشركة  األسا�سي  النظام  تعديل 

وفقا لذلك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  نفذ 

السجارية بالدار البيضاء في 3 سبس 0ر 

2020 برقم 744721.

343 P

SELFIE
 SARL AU

RC : 6949 

 تـأسـيـس شــركة
ب قس�سى عقد عرفي بسأريخ فاتح   
القانون  وضع  تم   2019 سبس 0ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  الساسي�سي 

املحدودة تح ل الخصائص السالية : 

 SELFIE« SARL AU« : الـتـسـ يـــــــــــــــة

الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 

املحدودة.

األحداث  تنظيم   : الـ ـوضـــــوع 

العامة  األشغال   / الفني  اإلنساج   /

والبناء.

الـ ـقر االجـسـ اعــي : تجزئة النهضة 
املج وعة   11 زنقة   578 الك0رى رقم 

02، أوالد تاي ة. 

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
رأس ـــال الشركـــة : مئة الف درهم 

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : ج يلة الخنك.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
تارودانت تحت رقم 1233 بساريخ 11 
رقم سجلها السجاري   2019 سبس 0ر 

هو  6949.
343P مكرر

SOCIETE MTT EXPERTISES
SARL AU

 31 ANGLE RUE LIBOURNE &
 AVENUE OULED ZIANE 5éme

ETAGE CASABLANCA
السجل السجاري 145571

بساريخ  مؤرخ  محضر  ب وجب 
الشريك  قرر   2020 3 أغسطس 

الوحيد ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  زيادة 
أرباح  بسخصيص  درهم   1.500.000
رأس ال  لزيادة  املحسجزة  الشركة 
إلى  درهم   500.000 من  الشركة 

2.000.000 درهم.
النظام  تعديل  في  الشروع 

األسا�سي.
اعس اد القوانين الجديدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  نفذ 
السجارية بالدار البيضاء في 8 سبس 0ر 

2020 برقم 745160.
344 P

 WAMOVA شـــــــركــــة
LOGISTICS
ش م م ش و

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  وضع  تم   2020 يوليو   15
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
امل يزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

السالية : 
 ما يلــي : 

WAMOVA LOGISTICS : االسم
ذات  الشركة   : القانوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد 

املقر االجس اعي : حي املركز تالوين 

تارودانت

نقل البضائع   : الهدف االجس اعي 

لحساب الغير 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري. 

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في،100.000 درهم مقس ة إلى 1000 

السيد عابد   : كالسالي  حصة موزعة 

ج ال 1000 حصة. 

عين  ج ال  عابد  السيد  املسير 

غير  لفترة  وذ،لك  للشركة  ك سير 

محدودة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 القانوني باملحك ة االبسدائية تارودانت

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   09 يوم 

.1225

344P مكرر

SANY ASSURANCES
SARL AU

نقل املقر االجس اعي
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

2020، قرر الج ع العام   9 سبس 0ر 

االسسثنائي للشركة ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة من 

األول  الطابق  العالم  العقيد  شارع 

موالي رشيد 2 رقم 77 الدار البيضاء 

العقيد  شارع   : اآلتي  العنوان  إلى 

موالي   1 العالم الطابق األر�سي رقم 

رشيد 2 رقم 77 الدار البيضاء.

القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ   745391

برقم 199347.
مقسطف وبيان

345 P
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 Société  WEOM TRANS

   SARL
قرر ب وجب ج ع منعقد بساريخ 

ذات  شركة  تأسيس   10/08/2020

الخصائص السالية.

تس ية  تم  لقد  التس ية:   .1

ذات  »شركة  ترانس  وؤم   « الشركة 

املسؤولية املحدودة.

سدي  بلقاسم  ايت  مقر:دوار   .2

اح د اوع راوالد تاي ة ترو دانت 3

في  حدد  أموال:  رؤوس   .

مقسومة  درهم    100.000.00

درهم   100 من  حصة  إلى1000  

للواحد وموزعة كالسالي.  

 500 أمين  مح د  خراز  السيد 

حصة   

السيدة خياط سناء 500 حصة         

4. املوضوع: –.النقل املسسخدمين 

لحساب للغير.  

خراز  السيد  يعس0ر  التسيير:   .5

لشركة  الوحيد  املسير  أمين  مح د 

ملدة غير محدودة.

من  ابسداء  سنة   99 املدة:   .6

تأسيسها حسب املحضر السأسي�سي 

7. اإليداع القانوني: لقد تم اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

بترودانت بساريخ 10/09/2020
تحت رقم 1227 , السجل السجاري 

رقم 6941.

345P مكرر

 MENINX INVESTSMENT

HOLDING
 Société à responsabilté limitée

 Au Capital de 11.529.600

Dirhams

 Siège social : 67 Rue AZIZ

 BELLAL 2éme étage, n°3

MAARIF, CASABLANCA

MAROC

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

االسسثنائي بساريخ 5 أغسطس 2020، 

تقرر ما يلي :

اندماج  اقتراح  على  املوافقة 

يناير   19 بساريخ  املوقع  الشركة 

 CORPORATE شركة  مع   2020

.INVESTMENT HOLDING

 CORPORATE شركة  حل  قرر 

بدون   INVESTMENT HOLDING

تصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  نفذ 

السجارية بالدار البيضاء في 4 سبس 0ر 

2020 برقم 744910.

346 P

A.C CONSEIL

 SIEGE SOCIAL : 91 1ER ETAGE AVENUE

MANSOUR DAHBI CITE DAKHLA

TEL : 05.28.237.626

FAX : 05.28.22.81.55

 E-MAIL : CABINET ARRAD@YAHOO.FR

AGADIR

STE MONTSE FRUIT

SARL

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

والذي   2020 سبس 0ر   3 في  املنعقد 

ب وجبه تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة م يزاتها كالسالي :

 STE MONTSE FRUIT  : االسم 

.SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأس ال : 100.000 درهم.

الفواكه  وتعبئة  تجهيز   : الهدف 

والخضروات.

الحي  سبسة  شارع   93  : العنوان 

الصناعي تسيال الدشيرة انزكان.

السنة املالية : لسبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

تسير الشركة من طرف   : التسيير 

السيد بوراس شكيب والسيد الغالي 

هشام مع صالحيات السوقيع املشترك 

في الحسابات املصرفية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   14 في  بإنزكان  االبسدائية 

السجل   14941 رقم  تحت   2020

السجاري رقم 21099.

346P مكرر

YAWADO CARS

SARL

شركة تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   ٬2020 أغسطس   31 بساريخ 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

السالية : 

YAWADO CARS : التس ية

الشكل القانوني : ش.م.م 

املقر االجس اعي : محل رقم 1 زنقة 

425 أمل إحشاش، اكادير

بدون  السيارات  كراء  الهدف: 

سائق.

ألف   100 في  حدد   : الرأس ال 

حصة   1000 من  مقس ة  درهم 

100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 

محررة  نقدا،  مكستبة  الواحدة 

وموزعة كالسالي:

 500  : مزوز  مريم  السيدة   *  

حصة.

 500 الهيف:  رشيد  السيد   *  

حصة.

املدة : 99 سنة.

مصطفى  السيد  عين   : التسيير 

فايز ك سير للشركة ملدة غير محددة.

اإليداع القانوني : ثم االيداع لدى 

السجارية  باملحك ة  الضبط  مكسبة 

تحت   2020 سبس 0ر   10 ألكادير يوم 

ورقم السجل السجاري   96200 رقم 

هو 44187. 

347 P

VYRAS SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يوليو   23 في  طبقا للعقد املؤرخ 

تم تأسيس شركة املسؤولية   2020

محدودة بالخصائص السالية : 

.VYRAS SARL AU : االسم

 VENTES DE  : الهدف 

.VETEMENTS

 100.000  : املج وعة  رأس ال 

درهم.

املسير : مح د ابن الشيخ.

املقر االجس اعي : محل 234 ع ارة 

مشروع النهضة   10 الشطر   87 رقم 

حي السالم اكادير. 

املدة : 99 سنة

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

بساريخ رقم96181  تحت   بأكادير 

 9 سبس 0ر 2020 رقم 44159.

348 P

STE SUROLAS TRANS

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 STE SUROLAS  : التس ية 

 TRANS SARL AU

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000. رأس ال الشركة في 

مقسم إلى 1000 سهم

للسهم  درهم   100 بقي ة   

بحصص مقس ة على الشكل السالي : 

طارق بولعيز 100.000 درهم.

الشركة  ت ارس   : األهداف 

التراب  ج يع  في  السالية  األهداف 

الوطني )املغرب) : 

نقل البضائع لحساب الغير.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابسداء من تأسيسها
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االول  الطابق   : االجس اعي  املقر 
رقم   29 رقم  ع ارة  موكادور  إقامة 

الجهادية  الدشيرة  تاسيال   4 الشقة 

انزكان.

التسيير : طارق بولعيز.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   

الضبط باملحك ة االبسدائية بانزكان 

سبس 0ر   9 بساريخ   1456 رقم  تحت 

.2020

349 P

STE.SUD PRINT PUBLICITE
 S.A.R.L..--- : الصفة القانونية

---Forme juridique

.AU CAPITAL : 150.000،00 DH

 Siège Social : BLOC 2 N°24

 HAY BOUNAGA LAMZAR-AIT

MELLOUL

تأسيس
 : في  العرفي  العقد  تاريخ تسجيل 

والتي  بانزكان   2020 أغسطس   26

تح ل الخصائص السالية : 

أع ال   : االجس اعي  الهدف 

السجارة في سلع  تصاميم الكرافيك، 

تصاميم  وإكسسوارات  ومنسجات 

الكرافيك، اسسيراد وتصدير. 
رأس ال الشركـة : 150.000 درهم 

فئة  من  حصة   1500 إلى  مقس ة 

موزع  الواحدة  للحصة  درهم   100

على الشكل السالي : 

 500 السيد مكوت عبد اللطيف 

حصة. 

 500 الواحد  عبد  اده و  السيد 

حصة.

السيدة مكوت نسيبة 500 حصة. 

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 24 رقم   2 بلوك  املقر االجس اعي 

حي بونكة املزار أيت ملول. 

مكوت  السيدان  عين   : التسيير 

الواحد  عبد  واده و  اللطيف  عبد 
القانون  حسب  للشركة  مسيران 

األسا�سي. 

 : السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بانزكان 

تحت رقم 1498. 

350 P

TRAVAUX SOUSS EDDAHBI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها االجس اعي حي 

الشراردة أوالد تاي ة 83000 

تارودانت املغرب
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6943

 24 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2020 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بامل يزات السالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  االقسضاء 

 TRAVAUX SOUSS EDDAHBI

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.

واالشغال  البناء  في  مقاول 

املخسلفة.

مفاوض.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 83000 تاي ة  أوالد  الشراردة 

تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي : 

السيدة مريم الدهبي : 400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة.

 400  : الدهبي  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

 200  : الدهبي  نعي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

السيدة مريم الدهبي : عنوانها حي 

الشليوات بلوك أ أوالد تاي ةاملغرب.

عنوانه   : الدهبي  ابراهيم  السيد 

 2 حي الوحدة   357 زنقة تيفلت رقم 

العيون املغرب.

عنوانها   : الدهبي  نعي ة  السيدة 

دوار اوالد مسافر زاوية سيدي الطاهر 

تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة : 

السيدة مريم الدهبي : عنوانها حي 

الشليوات بلوك أ أوالد تاي ةاملغرب.

عنوانه   : الدهبي  ابراهيم  السيد 

 2 حي الوحدة   357 زنقة تيفلت رقم 

العيون املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 1213.

351 P

 SOCIETE شركة

 TOMOHANSAR
 SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
 26 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات امل يزات السالية : 

 SOCIETE  : التس ية 

.TOMOHANSAR  SARL A.U

الصحراء  حي   : االجس اعي  املقر 

بلوك L رقم 36 طانطان.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دراهم.

واملعدات  اللوازم   : الهدف 

املعلومات،  وتكنولوجيا  املكسبية 

واملواد  واألدوات  املكسبية،  واملعدات 

االستهالكية.

واملبيعات  العامة  اللوازم 

والسوزيع  والتسويق  واملشتريات 

والسجزئة  الج لة  وشبه  بالج لة 

لج يع املنسجات واملواد.

العامة  الغذائية  إلمدادات 

املدارس  ملقاصف  واإلمدادات 

واملرطبات واملدارس الداخلية.

اإلقامة  واالسسقبال،  الس وين 

وتنظيم املهرجانات واملناسبات.

واملالبس  والطباعة  الدعاية 

واملعدات للوكالء.

فعرس،  خديجة   : الشركاء 

مارس   16 بساريخ  مزدادة  مغربية، 

.JF 23434 1977، ب. و. ت

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

ملدة  فعرس  خديجة  السيدة  طرف 

غير محددة.

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 

 10 بساريخ  بطانطان  االبسدائية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 5517.

352 P

STE T.C BUILDING
SARL A.U

شركة ت. سبويلدينغ ش.م.م

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   2020 أغسطس   11

شركة دات امل يزات السالية : 

شركة ت.س بويلدينغ   : التس ية 

ش.م.م.

االشغال   : االجس اعي  الهدف 

املخسلفة واشغال البناء.

العنوان : رقم 02 ع ارة 20 برنامج 

ديار النزاهة ايت ملول.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم.



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12124

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديس 0ر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الهوير مصطفى ملدة غير محدودة.

االيداع  تم   : السجاري  السجل 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

11 سبس 0ر  االبسدائية بانزكان بساريخ 

2020 تحت عدد 1490.

353 P

حسابات اطلنسيس

زنقة موالي إدريس بلوك 10 رقم 28 الطابق 

األول الحي الصناعي اكادير

TEL/FAX : 05 28 82 29 72

STE PUBMARO sarl
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

رأس الها 100.000 درهم 

 7 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بإنزكان تم إحداث   2020 أغسطس 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية : باملواصفات السالية :

 .STE PUBMARO sarl : االسم

 26 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 

الحي  العربي  املغرب  شارع  مكرر 

الحسني إنزكان.

اإلشهارية  الصناعة   : الهدف 

االتصاالت  أع ال  واإلعالنات 

للنسخ  مركز  طباعة،  الرق ية، 

أع ال  مكسبة.  وراقة،  والسصوير، 

أع ال  نجارة،  بناء،   : مخسلفة 

كهربائية، ترصيص، أع ال النظافة، 

الخضراء  األماكن  وإصالح  البستنة 

مخسلفة،  خدمات  عامة.  وصيانة 

تسيير  يد عاملة ويد عاملة باإلنابة، 

تجارة عامة وتجارة  مكاتب الضبط. 

اسسيراد  مواد،معدات ولوازم البناء، 

وكالة  عقاري،  منعش  وتصدير، 

املقاوالت  واسسغالل  وتسيير  عقارية 

السجارية. 

و عامة ج يع الع ليات واملعامالت 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  املسعلقة 

في  تساعد  والتي  االجس اعي  بالهدف 

تن ية الشركة

الشركة  رأس ال   : الرأس ال 

موزعة  درهم   100.000 في  محدود 

درهم    100 حصة ب بلغ   1000 على 

للحصة في حوزة كل من : 

السيد ج وع مح د 500 حصة.

السيد باري ع اد 500 حصة.

تبسدئ من فاتح   : السنة املالية   

يناير إلى غاية 31 ديس 0ر من كل سنة.

السيد  من  كل  تعيين   : التسيير 

ع اد  باري  والسيد  مح د  ج وع 

ك سيرين للشركة لفترة غير محدودة. 

ع ر الشركة : محدود في 99 سنة.

ثم  لقد   : القانوني  االيداع 

االيداع القانوني لدى كسابة الضبط 

يوم  بانزكان  االبسدائية  باملحك ة 

 1479 تحت رقم   2020 سبس 0ر   10

والسجل السجاري رقم 21079.

354 P

OMOU LBARAKA SERVICE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

العام  الج ع  محضر  على  بناء 

السأسي�سي املنعقد بساريخ 5 أغسطس 

2020 تأسست شركة  ذات املسؤولية 

املحدودة باالعسبارات السالية : 

 OMOU شركة   : االسم 

LBARAKA SERVICE ذات مسؤولية 

محدودة.

سيدي  تيوغزة  مركز   : العنوان 

افني.

مقاول أشغال مخسلفة،   : الهدف 

البناء، نقل البضائع والنقل الج اعي 

والسجارة بالسقسيط.

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  السجارية،  السياحية، 

واالقسصادية التي من شأنها أن تنمي 

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99( تسعة وتسعون سنة   : املدة 

سنة).

رأس املــــال : رأس مال الشركة مائة 

)100.000 درهم) مقسم  ألف درهم 

حصة قي تها مائة   (1000( إلى ألف 

)100) درهم لكل واحدة منها.

هللا  عبد  السيد  عين   : التسيير 

بهوش ك سير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بسيزنيت 

2020 تحت رقم :  15 سبس 0ر  بساريخ 

.661

355 P

NUMIDIA COLLECTION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها 20.000 درهم

مقرها االجس اعي رقم 107 بلوك ب 

3 القدس أكادير

RC 42495

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 

2020 ثم تأسيس شركة  23 يناير  في 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص اآلتية.

 NUMIDIA  : التس ية 

.COLLECTION

الهدف-

 MARCHAND EFFECTUANT

.IMPORT EXPORT

بلوك   107 رقم   : املقر االجس اعي 

ب 3 القدس أكادير.

املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيس 

الشركة.

20.000 درهم مقسم   : الرأس ال 

إلى 200 حصة من فئة 100 درهم.

السنة االجس اعية : تبسدئ من 01 

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

توفيق  برتيت  السيد  تعيين  تم 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

تحت   2020 ف0راير   18 يوم  باكادير 

عدد 89620. 

356 P

 STE NEW SUN

DISTRIBUTION EXPRESS

SARL. A.U

 Au Capital de 500.000،00

.Dirhams

 830-288

 SIEGE social : Lot No-ZONE

INDUSTRIELLE

 TASSILA DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

شركة  تأسست   2020 سبس 0ر   03

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد وعناصرها كالسالي : 

اسم  تح ل  الشركة   : التس ية   

 NEW SUN DISTRIBUTION  «

EXPRESS « ش.م.م ش و

مقاولة نقل   : الغرض االجس اعي 

االرساليات. 

تجزئة   : االجس اعي   املقر 

رقم 288-830 الحي الصناعي تاسيال 

الدشيرة الجهادية انزكان. 

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

500.000.00 درهم مقسم إلى 5.000 

درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة 

تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيير 

: كوعلي  إلى السيد  التسيير واإلمضاء 

بصالحيات  وحيد  ك سير  العربي 

واسعة وتوقيع منفرد باسم الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 

 1487 االبسدائية بانزكان تحث عدد 

بساريخ 11 سبس 0ر 2020.
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـ سـيـر

357 P
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شركة »NAJDI« ش.م.م 
رأس الها : 20.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 48 شارع 

الوحدة الوطنية حي الوداديات 

أكادير

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

تم   2020 أغسطس   19 بساريخ 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات امل يزات السالية : 

التس ية : شركة NAJDI  ش.م.م. 

الهد ف : صنع ثياب الع ل.

 شراء وبيع مواد وأجهزة النظافة. 
شارع   48 رقم   : االجس اعي  املقر 

الوداديات  حي  الوطنية  الوحدة 

أكادير.
 20.000  : االجس اعي  املال  رأس 

حصة من فئة   200 درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.

لحسن  السيد  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  عاشوري 

محدودة.

السوقيع املالي والبنكي مشترك بين 

وموالي  عاشوري  لحسن  السيدين 

اس اعيل الحرائري. 

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 0ر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكسابة  العقد 

تحت  باكادير  السجارية  املحك ة 
رقم  السجاري  والسجل   96191 رقم 

44175 بساريخ 9 سبس 0ر 2020.
من اجل النسخة والبيان

358 P

 Société STE SIMOSOFT
SARL A.U

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بساريخ04  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسست شركة ذات   2020 سبس 0ر 

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

السالية : 

STE SIMOSOFT : التس ية
تسويق وتركيب أجهزة   : املوضوع 
اإللكترونية  واألجهزة  الك بيوتر 

واملكاتب.
رقم   Eأ بلوك   : االجس اعي  املقر 

793 حي ادرار تيكيوين أكادير.
املبلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 
 1000 درهم مجزأ إلى   100.000 ف 

حصةمن فئة 100 رهم للواحدة. 
إلى  التسيير  أسند   : التسيير 
غير  ملدة  الذكي  السيدموالي مح د 
محدودة. أما بالنسبة للسوقيع البنكي، 
تلتزم الشركة بالسوقيع الوحيد للسيد 

موالي مح د الذكي.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة
وقد تم اإليداع القانوني ب كسب 
بأكادير  باملحك ةالسجارية  الضبط 
تحت   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 
الشركة  تسجيل  وتم   96260 رقم 

بالسجل السجاري تحت رقم44265. 
359 P

 SERVICE LAVAGE شركة
HAMANNA

SARL
إنشـــاء شركـــــة

 04 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 يونيو 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات امل يزات السالية : 
 SERVICE LAVAGE  : التس ية 

»HAMANNA » SARL A.U
شارع   386  : االجس اعي  املقر 
عبداتي  الشيخ  حي  أغسطس   20

طانطان.
درهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 دراهم.
: غسيل مسنقل للسيارات  الهدف 

والزرابي،
واملنازل  األسطح  وتنظيف  غسل 

وغيرها،
الغسيل  ومسسلزمات  مواد 

والسنظيف.

مغربي،  مصطفى باب،   : الشركاء 

و.  ب.   ،20/05/1986 بساريخ  مزداد 

JF33888 ت

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد مصطفى باب ملدة غير 

محددة.

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 

 10 بساريخ  بطانطان  االبسدائية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 5513.

360 P

 CABINET DU SOUSS DE

 TRAVAUX INFORMATIQUE

 ET DE GESTION

COMPTABLE

تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد
ب وجب عقد عرفي سجل باكادير 

تم وضع   2020 أغسطس  بساريخ31 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية : 

 CABINET«  : التس ية 

 DU SOUSS DE TRAVAUX

 INFORMATIQUE ET DE

شركة   »GESTION COMPTABLE

.م.م. لشريك واحد.

الرأس ال : 100.000 درهم مقسم 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

لفائدةالسيد ح داوي عبدالوهاب.

 46 1 رقم  بلوك   : املقر االجس اعي 

حي سيدي مح د اكادير.

املدة : 99 سنة.

محاسب   : االجس اعي  الهدف 

معس د.

التسيير : عهد إلى السيد ح داوي 

عبدالوهاب.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع   

 11 باملحك ة السجارية باكادير بساريخ 

 96224 رقم  تحت   2020 سبس 0ر 

تحت  السجاري  بالسجل  والتسجيل 
رقم 44221.

361 P

STE BEN BNIHYA
SARL A.U

شركة بن بنيحيىش.م.م

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

8 يوليو 2020 تم تأسيس شركة دات 

امل يزات السالية : 

التس ية : شركة بن بنيحيىش.م.م.

الهدف االجس اعي : بيع مواد البناء 

واالشغال املخسلفة.

الج اعة  اوناين  مركز   : العنوان 

القروية اوناين تارودانت.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديس 0ر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

اكدز عبد املجيد ملدة غير محدودة.

االيداع  تم   : السجاري  السجل 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

 09 بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

سبس 0ر 2020 تحت عدد 1224.

362 P

 STE BATISUD شركة

 INTERVENTION
محدودة املسؤولية لشريك وحيد 

السأسيس
 27 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بأكـــاديـــر حررت قوانين   2020 يوليو 

لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد خصائصها كالسالي : 

 BATISUD شركة   : االسم 

INTERVENTION
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اعــــــــ ـــــــال  فــــــي  مـــقــــــــاول   : الهدف 

الــــبـــــنـــــــاء واالعـــ ـــــال الــ ــخــســـلــفـــة.

املقر االجس اعي : عند انجكوفسك 

 29 السعدي  شيخ  مح د  شارع  في 

الرابع  الطابق  مرحبا  ع ارة  ف0راير، 

تال0رجت أكادير. 

سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة تكسب بكاملها وتحدد وتسند 

إلى املؤسس الوحيد – السيد الطـــيـــب 

عـــبـــو.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديس 0ر.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

الطـــيـــب  السيد  محدودة  غير  وملدة 

عـــبـــو.

5 % لسكوين  األرباح : يسم اقسطاع 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 0ر   11 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2020 تحت رقم 96229.
 للخالصة والسذكير 

363 P

 STE AYYASH SNC
»SNC «

تاسيس شركة
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم    24/08/2020

تضامنية السالية:

 STE AYYASH SNC » التس ية: 

.»SNC
الدار  زنقة    : االجس اعي  املقر 

البيضاء حي املسجد الكبير طانطان.

100.000درهم   : الرأس ال 

حصة من فئة    1000 مقس ة على 

100,00 دراهم.

: النجارة الحديثة. الهدف 

الشركاء : البشير ادحادح، مغربي، 

مزداد بساريخ 1991/04/09، ب. و. ت 

.JF44164

سعيد عالل، مغربي، مزداد بساريخ 

.JF32213 1983/06/01، ب. و. ت

مزداد  مغربي،  الهرد،  الحسن 

ت  و.  ب.   ،1988/08/10 بساريخ 

JB400847

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنسهي في 31 دجن0ر من كل سنة.

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

غير  ملدة  ادحادح  البشير  من طرف 

محددة.

باملحك ة  تم   : السجل السجاري 

بساريخ  بطانطان  االبسدائية 

10/09/2020 تحت رقم 5515.

364 P

مكسب » كاجيسكو »

رقم 05 ع ارة بيشا تجزئة أمنية تيزنيت

 AWAHEDRO CAR
 ش.م.م 

   ،2020 أغسطس   25 بساريخ 

مسجل  عرفي  عقد  وب وجب 

عدد تحت   26/08/2020 بساريخ  

تأسست شركة ذات   ،  RE :47071

 « اسم  تحت  املحدودة  املسؤولية 

AWAHEDROCAR » ش.م.م هدفها 

كالسالي:

اشغال البناء املخسلفة.

العنوان السجاري : شارع ولي العهد 

مركز االخصاص سيدي افني .
 ، درهم   100.000  : مالـــها   رأس 

كل  قي ة  حصة    1000 إلى  موزعة 

حصة 100  درهم.

تسيير الشركة   : تم تعيين السيد 

مح د الزعيم ك سير وحيد  للشركة 

كامل  إعطائه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة. 

املـــدة    : مدة ع ر الشركة 99  من 
تاريخ تأسيسها النهائي .

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني ب كسب الضبط لدى 
عدد  بسيزنيت  االبسدائية  املحك ة 

653/20 بساريخ 2020/09/09  .
365 P

 STE AGRI TAK
SARL

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي  مؤرخ بساريخ  
شركة  تأسيس  تم   24/08/2020

دات امل يزات السالية :
تاك  أكري  شركة   : التس ية 

ش.م.م.
املواد  وتسويق  بيع  الهدف: 

الفالحية. 
ابراهيم  سيدي  :تجزئة  العنوان 

ييوكرى اشسوكة أيت باها. 
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم.
السنة االجس اعية :من فاتح يناير 

الى 31 دجن0ر من كل سنة.
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
عبد اللطيف تقوا ملدة غير محدودة. 
السجل السجاري: تم اإليداع القانوني 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
تحت   11/09/2020 بساريخ  بانزكان 

عدد 1485.
366 P

STE ODFOOT
SA 

Capital : 300.000 Dhs 
 SIEGE social: LOCAL OLYMPIC

  DCHEIRA AV.OMAR
 BEN EL KHETTAB  DCHEIRA EL  

JIHADIA INEZGANE
شركة مساه ة 
تـأسيس شركة

ب قس�سى عقد تأسي�سي والقانون 
 2020 يوليوز    10 بساريخ  األسا�سي  

مساه ة   رياضية  شركة  تأسست 

وعناصرها كالسالي :

: الشركة تح ل اسم »   التس ية 

ODFOOT «  ش.م.

كرة  رياضة  االجس اعي:  الغرض 

القدم. 

اوملبيك  مقر  االجس اعي:  املقر 

الخطاب  بن  ع ر  شارع  الدشيرة 

الدشيرة الجهادية انزكان. 

املدة: 99 سنة.

في  حدد  االجس اعي:  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم    300.000.00

3.000 سهم بقي ة 100 درهم للسهم 

الواحد. 

اإلدارة واإلمضاء: للشركة مجلس 

إداري يديرها يسكون من سسة اعضاء 

ونائبه  مح د   افالح  السيد  يترأسه 

السيد اس اعيل الزيسوني وتم تخويل 

اإلمضاء باسم الشركة إلى السيدين: 

الزيسوني  واس اعيل  مح د  افالح 

يسعلق  ما  كل  في  مشترك  بسوقيع 

بالوثائق البنكية وبسوقيع منفصل في 

الوثائق االخرى.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 

االبسدائية بانزكان تحث  عدد   1234   

بساريخ   11 غشت 2020 .
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـ سـيـر

367 P

حسابات ادميم ش.م.م

336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 05.28.240004الفاكس 

05.28.249216

ABDO AYA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة       
  ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ  

القانون  وضع  ثم   2020 شتن0ر   03

محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�سي 

املسؤولية بامل يزات السالية:
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.  ABDO AYA TRANS : التس ية

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة .
رأس ال  حدد  الشركة:  رأس ال 

درهم مقس ة   100.000 الشركة في 

بقي ة  اجس اعية  1000حصة  إلى  

دراهم للواحدة و مقس ة ك ا   100

500 حصة  السيد الزنني جواد   : يلي 

و السيدة لهجوج صوفيا 500 حصة

السفلي  الطابق  الشركة:  مقر 
بلوك ب حي سيدي سعيد   212 رقم 

دراركة اكادير.

الوطني  النقل  الشركة:  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير .

 التسيير: عين السيد الزنني جواد 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.

ملزمة  الشركة   : السوقيع 

الزنني  للسيد  املشتركة  بالسوقيعات 

جواد و السيدة لهجوج صوفيا. 

السنة املالية: من 01 يناير إلى 31 

ديس 0ر. 

املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 

باكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 2020/09/14 تحت رقم 96243 

ورقم السجل السجاري 44245     

368 P

STE CGR AUTOMOTIVE
.SARL AU

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   2020  /8/19

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات امل يزات السالية :

 CGR AUTOMOTIVE « التس ية

» ش.م.م ذات شريك واحد.                                       

قطع  تصدير  و  اسسيراد  الهدف: 

غيار السيارات .      

املقر االجس اعي : شارع أح د الهبة 

تجزئة 805B املنطقة الصناعية آيت 

ملول.

رأس املال االجس اعي  :  100.000   
1000حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  
ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   100

كلها للسيد  موالي مح د دري�سي .
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
وتخويله  دري�سي  مح د  موالي 

اإلمضاء املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر دجن0ر من كل سنة.
 وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحك ة   هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 
االبسدائية تحت رقم  1481 و السجل 
  10 بساريخ    21083 رقم  السجاري 

سبس 0ر 2020. 
من اجل النسخة والبيان

حرر بآيت ملول 

369 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

CELERIOR TRANS
شركة مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   19/08/2020
بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

السالية : 
 CELERIOR TRANS  : االسم

وطنيا  البضائع  نقل  الهدف: 
ودوليا لحساب الغير. 

 100.000 املج وعة:    رأس ال 
درهم.

التسيير: جنات اس ير.
 7 رقم  االجس اعي:شقة  املقر 
109 شارع  3 ع ارة رقم  الطابق رقم 

عبد هللا كنون حي السالم اكادير.
املدة: 99 عام.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
بساريخ   96189 رقم  تحت  باكادير 

.09/09/2020
370 P

مكســـب حسابــات ســروا ش. م.م.

ع ــارة دامو شــارع مح د السادس ايت ملــول

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

72-46

   Sté CASHELLA

SARL AU

رأس الها :  100.000 درهم 

تأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وب وجب 

شركة دات املسؤولية املحدودة تحت 

 ،Sté »CASHELLA«  SARL AU إسم

بساريخ  

هدفها:   وكالة تحويل األموال.

و األع ال  البناء  أع ال  السجارة، 

املخسلفة. 

 3 20 بلوك  لعنوان السجاري :رقم 

زنقة مي ون الرموكي حي الحرش أيت 

ملول.     

درهم    100.000  : رأس الها 

كل  قي ة  حصة  إلى1000  موزعة 

موزعة ك ا  دراهم،    100.00 حصة 

يلي:

القصاد    أكرم  إبراهيم  السيد    

...... 1000حصة.

السيد   تعيين  تم  الشركة  تسيير 

مسيرا  القصاد     أكرم  ابراهيم 

للشركة ملدة غير محدودة مع تخويله 

القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

اإليداع القانوني تم ب كسب الضبط 

لدى املحك ة السجارية بانزكان تحت 

رقم 1460 بساريخ 09/09/2020.

  CASHELLA«« شركة  سجلت 

السجاري  بالسجل   SARL AU

بساريخ    21059 رقم   تحت  بانزكان 

.09/09/2020
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STE DERMALUXE
 SARL 

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   12/11/2019

ذات امل يزات السالية:

ديرمالوكس  شركة     : التس ية 

ش.م.م. 

وتوزيع  انساج  االجس اعي:  الهدف 

مواد السج يل.   

العنوان:    تجزئة السعداوي رقم 

09 شارع كل ي ة ايت ملول .

املدة:    99 سنة

الرأس ال:  50.000 درهم مقس ة 

إلى 500 حصة من فئة 100 درهم.

من فاتح  السنة االجس اعية:     

يناير إلى 31 دجن0ر من كل سنة.

يسير الشركة السيد  التسيير:    
رضوان ايت عدي ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  السجاري:  السجل 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

10/09/2020   تحت عدد 1466.   
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 DE CONDUITE AIT

 ELMOUDEN MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي بلوك ب 

حي ايت اعزة القدي ة  تارودانت.

السجل السجاري :6957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة  بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DE تس يتها:   ب خسصر  االقسضاء 

 CONDUITE AIT ELMOUDEN

.MOHAMED
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مدرسة    : غرض الشركة بإيجاز 

لسعليم السياقة.

عنوان املقر االجس اعي :  بلوك ب 

حي ايت اعزة القدي ة  تارودانت.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  100.000  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د ايت املودن :  1000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د ايت املودن    : ايت 

تارودانت   83000 القدي ة-  ايعزة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

ايت   : السيد مح د ايت املودن   

تارودانت   83000  - القدي ة  ايعزة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بسارودانت  االبسدائية 

شتن0ر 2020  تحت رقم 1240.

373 P

 DARSUD 
 sarl a.u

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد
رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : ايت ابراهيم دوار 

اوخريب بلفاع اشسوكة ايت باها.  

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
31 غشت 2020، تم إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

طرف  من  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوقع للعقد، خصائصها كالسالي :

DARSUD  :التس ية

ابراهيم  ايت   : اإلجس اعي    املقر 

دوار اوخريب بلفاع اشسوكة ايت باها.

الهدف اإلجس اعي :   ناقل البضائع 

لحساب الغير.

صنع وتسويق ج يع مواد البناء.

رأس مال الشركة حدد في   -

ألف  إلى  مقسم  درهم    100.000  :

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة ي لكها كاملة السيد الحيان 

حسن.

الحيان  السيد  عين   : التسيير 

حسن مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجن0ر .

املدة : 99 سنة.

  2-لقد تم اإليداع القانوني لدى 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية  املحك ة 

 -  1500 رقم  تحت   14/09/2020

السجل السجاري: 21105

374 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISCA

 Création de société – Comptabilité –    

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158

 - R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06

03062700

STE DAR NAJIA
  تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

01/09/2020 بيوكرى حررت قوانين 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد خصائصها كالسالي :                                                                              

.DAR NAJIA : االسم

بيع املالبس و االحدية  األهداف:   

السجارة   / السصدير   و  االستراد   /

املخسلفة. 

املقر االجس اعي     :درب ح اد زنقة 

بيوكرى اشسوكة    35 اللي ون الرقم 

ايت باها.

 100.000 االجس اعي:  الرأس ال 

درهم. 

التسيير: نجية الزواكي.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية  املحك ة 

10/09/2020 تحت رقم 1471. 
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 STE  CONTINU TRANS
   sarl

رأس مالها 100.000 درهم

املقر اإلجس اعي : دوار بن 

عنفرج اعة القليعة ع الة انزكان 

ايت ملول.  

 شركةذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم  2020م،  غشت   30 بساريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعين للعقد، خصائصها كالسالي :

CONTINU TRANS.  :التس ية

بن  دوار   : اإلجس اعي    املقر 

انزكان  ع الة  القليعة  عنفرج اعة 

ايت ملول.

الهدف اإلجس اعي : ناقل البضائع 

لحساب الغير.

 شراء وبيع مواد البناء.

  اشغال مخسلفة و ع ومية.

 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 على  مجزء  درهم   100.000

درهم للحصة    100 حصة من فئة 

الواحدة كلها مكستبة كالسالي :

 السيد  زاكي املصطفى :         340  

حصة ، أي  34000.00    درهم.

           330: رضوان   الويزة  السيد    

حصة ، أي  33000.00    درهم.

  330    : زادي ابراهيم     السيد  

حصة ، أي  33000.00    درهم.

أي  حصة   1.000  : املج وع 

100.000.00 درهم .          

زاكي  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  املصطفى 

محدودة.

: من فاتح يناير إلى  السنة املاليـــــــة 

31 دجن0ر .

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية  املحك ة 

 -  1510 رقم  تحت  15/09/2020م 

السجل السجاري: 21115.
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 STE COMPTOIR OULAD

DAHOU
تاسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

27/08/2020 بسارودانت تم تأسيس 

صفاتها  املسؤولية  محدودة  شركة 

ك ايلي :

 COMPTOIR OULAD  :التس ية

.DAHOU

أساسا  الشركة  تهدف  الهــدف:  

إلى :

واملنسجات  البذور  تسويق 

الزراعية.

تصدير و اسسيراد.

سعيد  دوار  االجس اعي:  املقر 

تاي ة  ج اعة سيدي بومو�سى اوالد 

تارودانت.

تاريخ  من  ابسداء  :99سنة  املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

:حدد رأس ال الشركة  الرأس ال 

في 100.000 درهم مقس ة إلى 1000 

حصة بقي ة 100 درهم للواحدة.

السيدسامير موساوي:340 حصة

السيد هشام االشرفي: 330 حصة

السيدامين بن0رارة: 330 حصة
موساوي  السيدسامير   : التسيير 

والسيد امين بن0رارة, و كدلك السوقيع 

املشترك على ج يع الوثائق البنكية 

واالدارية و ذلك ملدة غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بترودانت  االبسدائية 

09/09/2020 تحت رقم1226 و رقم 

السجل السجاري 6939.

377 P
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CLASSIC 55  
 ش.م.م، ش.و

راس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : حي بئر أنزران بلوك 

13 ،شارع 3 رقم 1، تكوين، أكادير

ICE 002606657000066

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

خلق  تم   26/08/2020 في  بأكادير 

نظام تأسيس الشركة ذات امل يزات 

السالية:

مسؤولية  ذات  شركة  الشكل :  

محدودة بشريك وحيد

CLASSIC 55  التس ية:  شركة

الهدف  : تهدف الشركة إلى :

اسسغالل مقهى .

يسعلق  ما  كل  وتصدير  اسسيراد 

املسعلقة  الديكورات  و  بالسجهيزات 

باملقاهي.

:  حي بئر أنزران  املقر االجس اعي 

تكوين،   ،1 رقم   3 ،شارع   13 بلوك 

أكادير .

مدة  حددت   : املدة االجس اعية 

الشركة في 99 سنة

بلغوتي  السيد  تعيين   : التسيير 

مراد، الحاصل على البطاقة الوطنية 

رقمJB276308 ،واملقيم بالشقة 203 

ع ارةA املدخل 2، اقامة امان فونتي 

الوحيد  املسير  أكادير،  بنسركاو، 

للشركة ملدة غير محدودة.

املسير  بسوقيع  الشركة  وسسلتزم 

الوحيد.

رأس ال  حدد  الشركة:   رأس ال 

مجزء  درهم   100.000 في  الشركة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

السالي:

 1000  .. مراد  بلغوتي  السيد: 

حصة، أي: 100.000 درهم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم  تحت   2020 شتن0ر   8 بساريخ 

.96176
378 P

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 CHIC CHIK
األسا�سي  القانون  ب قس�سى 
تأسيس  تم  بساريخ25/08/2020، 

شركة محدودة املسؤولية . 
   :

ُ
 املواصفات السالية

 S T E  التس ية : شركة شيك شيك 
                                                  .CHIC CHIK
الهدف  :  مقهى مطعم.              

املقر االجس اعي : املحل الواقع دوار 
ايت املودن الحي املح دي اكادير.

املدة   :  99 سنة  ابسدءا من تاريخ 
السأسيس.

رأس الها : 100.000 درهم.
:  مشترك بين السيد بن  التسيير 
اع ر عبدالرح ان والسيدة بلحوت 

المية                                            
اإلمضاء : لكل من السيد بن اع ر 
عبدالرح ان و السيدة بلحوت المية   

بشكل منفصل.       
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
السجارية ألكادير بساريخ10/09/2020 

تحت رقم 96203.  
379 P

  STE  CHEK ARCHITECTURE 
SARL A.U

رأس مالها :  100.000 درهم
املقر االجس اعي: مكسب رقم 560 
الطابق الثالث ع ارة إفران بلوك 

وفاءF  بشارع املقاومة اكادير
 تأسيس شركة 

مقس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
إحداث  تم  2020م،  يوليوز   15

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالسالي:

شك  شركة   : التس ية 

 STE CHEK ش.م.م  ارشتيكسير 

ARCHITECTURE  SARL AU

- املقر االجس اعي: مكسب رقم 560 

بلوك  إفران  ع ارة  الثالث  الطابق 

وفاءF  بشارع املقاومة اكادير

الهدف االجس اعي:

   ARCHITECTE  الهندسة املع ارية
في:  حدد  الشركة  مال  رأس 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة ت لكها كاملة السيدة سهام 

شكضروح.

سهام  السيدة  عينت  التسيير: 

للشركة  وحيدة  مسيرة  شكضروح 

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجن0ر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بساريخ  باكادير  السجارية  املحك ة 

 95263- 11/08/2020م تحت رقم: 

السجل السجاري: 43799.

380 P

STE EDDARTE
SARL

ب قس�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 

شركة   إنشاء  2020،تم    /08/  18

ذات الخصائص السالية :

 STE EDDARTE SARL : التس ية

والدولي  الوطني  النقل    : الهدف 

للبضائع لصالح الغير.

:  دوار احشاش سيدي بيبي  املقر 

شسوكة ايت باها. 

درهم   100.000 الرأس ال:  

مقس ة كاآلتي  :

السيد عز الدين ايت عدي : 500  

حصة )100 درهم للحصة).

  500 ابضار:    يوسف  السيد 

حصة )100 درهم للحصة).

ايت  الدين  عز  السيد  التسيير: 

عدي

اإليداع القانوني وضع في املحك ة 

االبسدائية بانزكان يوم 10/09/2020 

تحت رقم 1478.

السجل السجاري 21077.

381 P

    DOHA IAAMAR 
محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
  31 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

غشت 2020   باكادير حررت قوانين 

شركة محدودة املسؤولية خصائصها 

كالسالي :

   DOHA   IAAMAR    : االسم 

 .SARL

الهدف : منعش  عقاري

بلوك   19 رقم   : االجس اعي  املقر 

شارع  مكرر   19 رقم  محل  ف9 

الخنساء حي الداخلة اكادير     

سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة على الشركاء :

السيد عبد العزيز املعنى       500  

حصة ب بلغ 50.000.00 درهم. 

الـسيد الحسين ازواو           500   

حصة ب بلغ 50.000.00 درهم. 

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  دجن0ر   31 في  تنسهي  و  يناير 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 دجن0ر .

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

عبد  للسيدين  غيرمحدودة  ملدة  و 

العزيز املعنى و الحسين ازواو.

السوقيع    حق  :اسناد  االمضاء 

للسيدين عبد العزيز املعنى و الحسين 

ازواو.
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األرباح :  يسم اقسطاع 5 % لسكوين 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ 09/09/2020 

تحت  رقم 96188  ..
للخالصة و السذكير 

382 P

   STE DKLUM
محل تجاري كائن برقم 3002 الحي 

املح دي اكادير                             

تـــأسـيــس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير 

تم تأسيس   ،2020 04 شتن0ر  بساريخ 

صفاتها   املسؤولية   محدودة  شركة 

ك ا يلي : 

     .STE DKLUM : التس ية

أساسا  الشركة  تهدف  الهــدف:  

إلى:

بيع أي قطعة من الفوالذ املقاوم 

للصدأ

وع وما ج يع الع ليات السجارية 

الصناعية املالية و العقارية املسعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتن ية الهدف االجس اعي.

املقر االجس اعي : محل تجاري كائن 

برقم 3002 الحي املح دي اكادير.                             

من تاريخ  99 سنة ابسداء    : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء 

حالة الس ديد أو الفسخ املسبق.

 الرأس ال :  حدد رأس ال الشركة  

في 100.000 درهم  مقسم  إلى 1000 

حصة .
البداوي                            العزيز  عبد  السيد 

500 حصة.

السيد عبد الجليل الرجاء في هللا                    

500 حصة.

العزيز  عبد  السيد   : التسيير 
البداوي  و السيد عبد الجليل الرجاء 
بسوقيعات  للشركة  مسيران  هللا  في 

مشتركة و ذلك ملدة غير محدودة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية باكادير يوم 11 شتن0ر 2020 

تحت رقم 96230.
383 P

STE IT FRESH
شركة دات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 19 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 
بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

السالية:
. ITFRESH  : االسم

الهدف : اسسيراد وتصدير الفواكه 
والخضروات.

رأس ال املج وع : 100000 درهم. 
امينوطراس  السيد   : التسيير 

توفيق. 
من   46 شقة  املقراالجس اعي: 
الطابق الثالث مبنى بشار G32 1 حي 

الهدى أكادير.
املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
 10 بساريخ   96209 بأكادير تحت رقم 

سبس 0ر 2020.
384 P

 STE  ID-SAID
 CONSTRUCTION ET

 SERVICES
SARL

مقرها االجس اعي : دوار تكركورت 
ايت ايعزة, تارودانت

بساريخ عرفي،  عقد   ب قس�سى 
بسار  ومسجل   2020 مارس    13
,تم   2020 سبس 0ر   10 يوم  ودانت 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
على  تسوفر  املحدودة  املسؤولية 

امل يزات السالية : 

الشركاء : السادة : ادسعيد مح د 

وادسعيد عبد هللا و اد سعيد ابراهيم 

عبد  سعيد  اد  و  ع ر  سعيد  واد 

الرح ان واد سعيد مصطفى .

املوضوع : تسخذ الشركة ك وضوع 

لها اآلتي :

األشغال املخسلفة

االسسيراد والسصدير.

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة  و 

السجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و الثابسة املرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر ب وضوع الشركة.

 ID-SAID شركة      : التس ية 

 CONSTRUCTION ET SERVICES

ش. م.م  .

تكركورت  دوار   : االجس اعي  املقر 

ايت ايعزة, تارودانت.   

املدة : تسعة و تسعون سنة ابسداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

السجاري.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   100.000 الشركة ب 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كسالي:

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

مقس ة  درهم   100.000 الشركة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزعة كسالي :

السيد ادسعيد مح د  170حصة 

اجس اعية

 166 هللا  عبد  ادسعيد  السيد  

حصة اجس اعية

 166 ابراهيم  ادسعيد  السيد  

حصة اجس اعية

ادسعيد ع ر166 حصة  السيد  

اجس اعية

الرح ان  عبد  ادسعيد  السيد  

166حصة اجس اعية 

مصطفى  ادسعيد  السيد 

166حصة اجس اعية

املج وع : 1000حصة اجس اعية
ادسعيد  عين السيد     : التسيير 
مح د  مسيرا وحيدا  للشركة و د لك  

ملدة غير محددة.
من  تبسدئ    : االجس اعية  السنة 
31 ديس 0ر من  فاتح يناير و تنسهي في 

كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بسار ودانت  بساريخ 

15 شتن0ر  2020 تحت رقم 1247.
385 P

CABINET   COMPTA    OUSSAMA
 Adresse : APP.N° 21 IMM.TR 01 CITE
ADRAR-AGADIR-TEL : 06-76-83-26-57

Ste HYDRO MANUTI       
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
لشريك الواحد

ICE : 002549079000053
  ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 
تأسيس  ثم  بالداخلة   2020 يوليو 
املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 
الخصائص  ذات  الواحد  لشريك 

السالية :
HYDRO MANUTI   :   التس ية

املقر     : حي واد الشياف رقم 284 
الداخلة.

التركيبات  مقاولة  املوضوع:   
الكهربائية.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 
 1000 على  موزعة  درهم   100.000
لكل  درهم   100 قي ة  من  حصة 
ع ور  السيد  باسم  مسجلة  واحدة 

مح د :
 ..... مح د  ع ور  السيد 

1000حصة  .... 100.000  درهم  
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد ع ور مح د ملدة غير محدودة.                                           
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط  كسابة  لدى  القانوني 
بالداخلة  اإلبسدائية  باملحك ة 
عدد  17/08/2020تحت  بساريخ  

1929/2020
386 P
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 SOCIETE LA CASA DE PEZ

 SARL

AU CAPITAL DE 10.000,00 Dhs 

ICE : 002582972000040

السأسيس

بساريخ عرفي   عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 يوليو   24

بامل يزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

السالية :

التس يـــــــــــــة  :

 STE  LA CASA DE PEZ SARL

حي تيرت السفلى   : املقر االجس اعي  

زنقة حاحا رقم 38 كل يم.  

درهم   10.000  : الرأس ــــــــــــال 

مقس ة على 100 حصة من فئة 100 

درهم.

 + مقاول في املطع ة   : الهـــــــــــــــدف  

مفاوض تجاري 

الباسط  عبد  السيد   : الشركاء 

لبطاقة  الحامل  بلعيد،  ولد 

                                   JY13856 رقم  الوطنية  السعريف 

50 حصة ؛

املصطور،  هللا  عبد  السيد 

الوطنية                                             السعريف  لبطاقة  الحامل 

  :  JA148347رقم

50 حصة.

السيد عبد  تم تعيين    : التسيير 

وحيد  ك سير  بلعيد  ولد  الباسط 

اإلمضاء  اعس اد  وتم  للشركة، 

ج يع  لدى  لل سير  الوحيد 

اإلدارات الع ومية أو الخاصة وكذا 

لفترة                                    املالية واملصرفية،  املؤسسات 

غيرمحددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

  2020 سبس 0ر   7 بكل يم  االبسدائية 

تحت رقم 210.

387 P

L.JANNAT SARL AU

تأسيس شركة 

مؤرخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   2020 أبريل   9 في 

تح ل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية   

 STE L.JANNAT SARL AU

تحدد رأس ال   : رأس ال الشركة 

درهم    100000.00 الشركة في مبلغ 

 100 حصة بقي ة   1000 مقسم الى 

درهم لكل حصة مقس ة كالسالي :

رقم  السيد بنلعيساوي الحسين، 

JE250414 البطاقة الوطنية

 1000حصة.

داود  أيت  دوار  االجس اعي:  املقر 

ج اعة الصفاء اشسوكة أيت بها .

الهدف االجس اعي: صناعة و بيع   

املنسوجات السقليدية ،تجارة.  

التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

طرف :

السيد بنلعيساوي الحسين رقم   

.JE250414البطاقة الوطنية

 تم ايداع امللف القانوني للشركة 

إلنزكان  االبسدائية  املحك ة  لدى 

سبس 0ر   14 1499بساريخ  رقم  تحت 

2020  رقم السجل السجاري21103.

388 P

 KODIA EQUIPEMENTS ET

  FOURNITURES

 SARL

رأس الها : 100000.00 درهم

مقرها االجس اعي : دوار ابنعيادن 

الدراركة اكادير 

 26 بساريخ   ب قس�سى عقد عرفي 

باكادير قرر مساهم  أغسطس2020 

الشركة ما يلي:

 KODIA EQUIPEMENTS : االسم

.ET FOURNITURES

هدف الشركة :

 األشغال املخسلفة والبناء .

 تهيئة املساحات الخضراء . 

ابنعيادن  دوار   : الشركة  مقر 

الدراركة اكادير .

 100000.00 الراس ال :محدد في 

من  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكسسابها كلها للسيد ك ال الحالوي . 

ثم تعيين السيد ك ال   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  الحالوي 

محدودة مع حق االمضاء .

لسكوين    5% االرباح يسم اقسطاع 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  الكادير 

تحت رقم 96253  .  

389 P

مكســـب حسابــات ســروا

 ش. م.م.

ع ــارة  : دامو شــارع مح د السادس ايت ملــول

الفاكس: 028-24-22-65   

الهاتف: 028-24-72-46

  Sté JUMLER PRIVE

SARL AU

رأس الها : 100.000,00Dhs درهم 

إعالن بسأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وب وجب 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 

  JUMLER PRIVE  SARL AU إسم 

بساريخ 25 أغسطس2020 ..

- هدفها : السكوين املسس ر والدعم 

املدر�سي.

تنظيم مخسلف األنشطة.

مكسب الدراسة واالستشارات. 

:ع ارة الكائنة  -العنوان السجاري 

برقم 35 زنقة االخصاص حي السالم 

أكادير.     

درهم    100.000,00 رأس الها   -

كل  قي ة  حصة  إلى1000  موزعة 

موزعة دراهم،    100.00  حصة 

 ك ا يلي:

القصاد     أكرم  إبراهيم  السيد 

1000حصة.

- تسيير الشركة : تم تعيين السيد  

مسيرا  القصاد     أكرم  ابراهيم 

للشركة ملدة غير محدودة مع تخويله 

القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة.

-املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

ب كسب  تم  القانوني  -اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 10 بساريخ   96197 باكادير تحت رقم 

سبس 0ر2020.

  JUMLER PRIVE -سجلت شركة 

بالسجل السجاري باكادير   SARL AU

 10 بساريخ    44183 رقم   تحت 

سبس 0ر2020.

390 P

 JA UNIVERSITY PRIVE شركة
محدودة املسؤولية 

إعالن عن السأسيس
 24 ب قس�سى عقد عرفي بساريخ   

باكادير حررت قوانين    2020 غشت 

شركة محدودة املسؤولية خصائصها 

كالسالي :

. JA UNIVERSIT Y PRIVE :االسم

في  االرشاد  نصائح  الهدف: 

التسيير. 

مكسب  عند   : االجس اعي  املقر 

السعدي  الشيخ  شارع  انجكوفسك 

 04 الطابق  مرحبا  ع ارة  ف0راير   29

تالبورجت    – اكــــــــاديـــــــر-

تاريخ  ابسداءا من  سنة   99 املدة: 

الساسيس النهائي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم الى   100.000,00 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة على الشركاء :
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حصة  سهى سرار600   السيدة  

ب بلغ 60.000.00 درهم. 

السيد عزيز سبيل     400   حصة 

ب بلغ 40.000.00 درهم. 

تبسدئ من فاتح   : املالية  -السنة 

ديس 0ر من كل   31 يناير و تنسهي في 

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  السأسيس  تاريخ  تبسدئ من 

31 ديس 0ر .

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غيرمحدودة للسيد عزيز سبيل.

السوقيع   حق  :اسناد  االمضاء 

عزيز  والسيد  سرار  سهى  السيدة 

سبيل.

األرباح :  يسم اقسطاع 5 % لسكوين 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احسياطا 

برمسه اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 

 11 بساريخ   بأكادير  السجارية 

سبس 0ر2020 تحت رقم 96227.

للخالصة والسذكير   

391 P

 STE ESCOMPTE

SARL

 COMPTABLE AGREE

 4 IMMEUBLE MASROUR

AVENUE HASSAN II BIOUGRA

 STE MARKIRAMO     شركة

 MOROCCO
ش. م. م

 SARL AU

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  تأسيس  تم  سبس 0ر2020   7

محدودة املسؤوليةذات شريك وحيد 

تح ل الخصائص السالية 

 1 - التس ية: تح ل الشركة اسم:

 STE MARKIRAMO

. MOROCCO SARL AU

تحدد   : الشركة  رأس ال   -  2
 100.000,00 في  الشركة  رأس ال 

1000حصة بقي ة  درهم مقسم الى 

100 درهم لكل حصة م لوكةللسيد 

داداش ع ر: 1000 حصة 

تحدد املقر   : املقر االجس اعي   -  3

العنوان:شقة  في  للشركة  االجس اعي 
 10 رقم  تجزئة  الفرح  حي   34 رقم 

أكادير.

4 -الهدف االجس اعي:

تصدير الخضر والفواكه.

5 - التسيير: تحدد تسيير الشركة 

من طرف السيدداداش ع ر.

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  6

املحك ةالسجارية  لدى  للشركة 

 15 بساريخ   96265 أكادير تحت رقم 

سبس 0ر2020.

392 P

 LA MAÇEDOINE
SARLAU

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ  
28 أغسطس 2020 تم وضع القانون 

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

السالية:

 LA  : القانونية  التس ية 

     . MAÇEDOINE

الشكل القانوني : ش.م.م بشريك 

واحد.
املقر االجس اعي : زنقة 591 رقم 8 

بواركان، أكادير.

الغرض االجس اعي : 

 املطع ة.    

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1000 ألف درهم مقس ة من   100

درهم   100 بقي ة  اجس اعية  حصة 

بالكامل  ومكستبة  محررة  للحصة٬ 

لفائدة السيد موالي ادريس زبيري.

املدة : 99 سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

السيد موالي إدريس زبيري ملدة غير 

محددة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بأكادير بساريخ 10 سبس 0ر 2020 تحت 

السجل  في  ومسجل   96201 الرقم 

السجاري تحت رقم 44189.

393 P

LA GALERIE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
 19 املؤرخ  للعقد  طبقا 

 LA سبس 0ر2019 تم تأسيس شركة  

GALERIE بالخصائص السالية :  

.LA GALERIE : االسم

  الهدف:

إنشاء وتشغيل أي نشاط سياحي 

مجال  في  وخاصة   ، نوع  أي  من 

املطاعم وفي تلك األحداث وكذلك أي 

نشاط آخر مسعلق بالرسوم املسحركة 

السياحية.
 10.000.00 املج وعة:  رأس ال 

 : dhs

 Mr Kolli Tidjani التسيير: 

.Walid

مح دي  حي  االجس اعي:    املقر 

. GH8B 181 السعادة 2 ع ارة

املدة :  99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

بأكادير بساريخ 10 سبس 0ر2020  تحت 
السجل  في  ومسجلة   96213 رقم 

السجاري تحت األرقام 44209  .

394 P   

CABINET SABCONSULTING

MOUNSIF CONSULTING
إعالن تأسيس شركة

طبقا للعقد العرفي املؤرخ ب فاتح 

شركة  تأسيس  تقرر  سبس 0ر2020 

باملواصفات اآلتية :

 MOUNSIF  : التس ية 

 .CONSULTING

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 24 رقم  :شقة  االجس اعي  املقر 
املح دي  الحي  إسالن،   37 ع ارة 

أكادير.
درهم.  100.000  : املال  رأس 

املسير: لحسن منصيف.
الى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديس 0ر.
الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
 14 لل حك ة السجارية باكادير بساريخ 

سبس 0ر2020 رقم96234.
395 P

”Société  “MONTAGRI
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 100.000.00 درهم
املقر االجس اعي :  طريق 3  مارس  

أوالد برحيل ع الة تارودانت
 24 بساريخ  عرفي،  ب قس�سى عقد 
القانون  وضع  تم   ,2020 أغسطس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة “ MONTAGRI “ بامل يزات 

السالية:
1 -الشركاء : 

 , موالي  ايت  حفيظ  -السيد 
أبريل1988،   15 مغربي,  مزداد سنة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بدوار ايت  الساكن    JC419590رقم

احيا تنزرت ع الة تارودانت.
2 - املوضوع :

-تسخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي: 
-تسيير أع ال الفالحة. 

-تربية املوا�سي وإنساج الحليب.
-السحادث . 

3 -التس ية :
   MONTAGRI م.م   .ذ.  -شركة  

.S.A.R.L
  3 طريق   : االجس اعي  -املقر   4
مارس  أوالد برحيل ع الة تارودانت.

سنة  وتسعون  تسعة  املدة:   5-
من تاريخ تسجيل الشركة في  ابسداء 

السجل السجاري.
حدد   : الشركة  رأس ال   -  6
  100.000.00 ب  الشركة  رأس ال 
من  1000حصة  إلى  مقس ة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كسالي:
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موالي       ايت  حفيظ  -السيد 
1000حصة اجس اعية.

املج وع : 1000 حصة اجس اعية.
ايت  حفيظ  السيد  -7التسيير: 
ويلزمها  للشركة  مسير  عين  موالي 

بسوقيعه املنفرد ملدة غير محددة
-8السنة االجس اعية :  تبسدئ من 
31 ديس 0ر من  فاتح يناير و تنسهي في 

كل سنة.
الصافية  األرباح  توزع  -9األرباح: 
لالحسياط  املائة  في   5 خصم  بعد 
القانوني على الشركاء حسب حصتهم 
إلى  جديد  من  تنقل  أو  الشركة  في 

السنة املوالية. 
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   10
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بسار ودانت بساريخ 
تحث رقم السجل   2020 شتن0ر   02

السجاري 6913.
مقسطف من أجل اإلشهار

396 P

 STE MEQ SERVICES
SARL AU

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى   
والذي  سبس 0ر2020   3 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  تم 
مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي:                
     STE MEQ SERVICES   :اال سم-
مسؤولية  ذات  شركة   : -الصفة 

محدودة.
-الرأس ال  : 100.000,00  درهم .

-الهدف      :
معدات صناعية أو أدوات آلية   -

)مسسأجرة).
-العنوان      : رقم 1019 حي تدارت 

انزا  اكادير.
-  السنة املالية:       لسبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.
الشركة من  تسير     : -التسيير    

طرف السيد عبد الكريم مودن . 
القانوني باملحك ة   اال يداع   -تم  
السجارية باكادير في 15 سبس 0ر2020 
تحث   رقم  96273السجل السجاري 

رقم 44283 . 
397 P

SOCIÉTÉ  MECAFRIQUE 
SARL

رأس مالها : 100.000.00 درهم
املقر االجس اعي : تجزئة املزود سيدي 

بلقاس تارودانت  
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
مؤرخ  عرفي  عقد  -1ب قس�سى 
بساريخ 07 سبس 0ر 2020، تم إحداث 
ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 
خصائصها  املحدودة،  املسؤولية 

كالسالي :
.MECAFRIQUE    :التس ية-

تجزئة املزود   : -املقر اإلجس اعي   
سيدي بلقاس تارودانت.
-الهدف اإلجس اعي : 

وتصنيع  املكانيكية  الصناعة 
االالت الصناعية .

تصنيع أجهزة السخزين. الخزانات 
والحاويات املعدنية. 

بيع معدات البناء.
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس   
100000,00 درهم مجزء على 1000 
درهم للحصة    100 حصة من فئة 

الواحدة كلها مكستبة كالسالي :
كحيز:          اللطيف  عبد  السيد    

330  حصة ، أي 33000 درهم.
   340 فوغار:  يوسف  السيد     

حصة ، أي 34000 درهم.
  330 مح ود فوغار:  السيد      

حصة ، أي 33000 درهم.
أي  حصة,   1000  : املج وع 

100.000,00 درهم.
كحيز  السيد    عين   : -التسيير 
عبد اللطيف والسيد  فوغار يوسف  

ك سيري للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى  -السنة املالية: 

31 ديس 0ر .
-املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع القانوني لدى   
املحك ة االبسدائية  بسارودانت بساريخ 
  1249 2020 تحت رقم  15 سبس 0ر  

السجل السجاري: 6959.
398 P

 STE MAGHREB
 EQUIPEMENT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100000.00 درهم

مقرها اإلجس اعي : شقة رقم 18 

الطابق الرابع ع ارة 33 الشطر2 حي 

املح دي أكادير

تبعا للعقد املحرر بساريخ 14 يوليو 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   2020
املسؤولية ذات شريك وحيد تحسوي 

على امليزات السالية :

 STE MAGHREB  : التس ية 

.EQUIPEMENT SARL AU

 18 رقم  شقة   : اإلجس اعي  املقر 

الطابق الرابع ع ارة 33 الشطر2 حي 

املح دي أكادير.

الرأس ال : 100.000 درهم

 النشاط السجاري :

والجراحية  الطبية  اآلآلت  بيع 

بالج لة.

تصدير واسسيراد.

الربح : يقسطع 5 باملائة من األرباح 

الصافية من أجل اإلحسياط القانوني.

تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 

بن البهلول ك سير للشركة.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديس 0ر.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل السجاري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

26 أغسطس  السجارية باكادير بساريخ 

2020 تحت عدد 95603.
ب ثابة مقسطف وبيان

399 P

TRANS TLOUAT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 24 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

تأسيس  تم   2020 أغسطس 

شركةمحدودة املسؤولية الخصائص 

السالية :

.TRANS TLOUAT : اإلسم

الهدف : 

نقل البضائع لحساب الغير.

 100000.00  : املج وع  رأس ال 

درهم.

التسيير : الناصري إلهام.

املقر اإلجس اعي : مركز سيدي بيبي 

بيوكرة اشسوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة.

.ICE : 002605550000079

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة  السجاري  بالسجل 

 1482 رقم  تحت  بانزكان  اإلبسدائية 

بساريخ 11 سبس 0ر 2020 رقم السجل 

السجاري 21085.

400 P

SOCIETE OLYMPIA PARK

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000.00 درهم

 C مقرها اإلجس اعي : رقم 4 بلوك

الحي الحسني أكادير

 28 بساريخ  املحرر  للعقد  تبعا 

تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 

على  تحسوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات السالية:

 SOCIETE OLYMPIA  : التس ية 

.PARK SARL

 C بلوك   4 رقم   : املقر اإلجس اعي 

الحي الحسني أكادير.

الرأس ال : 100.000 درهم

 النشاط السجاري :

تنظيم املهرجانات.

الربح : يقسطع 5 باملائة من األرباح 

الصافية من أجل اإلحسياط القانوني.

تم تعيين السيدة زينب   : التسيير 

صابر والسيد ففياني تزيانو ك سيران 

للشركة.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديس 0ر.
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من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل السجاري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 0ر   11 اإلبسدائية باكادير بساريخ 

2020 تحت عدد 96220.
ب ثابة مقسطف وبيان

401 P

شركة أكا دير للدراسة 
و املراقبة 

ش. م.م
تأسيس شركة د ا ت الشريك 

الوحيد 
 24 بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
أغسطس 2020 با كا د ير ، تم وضع 
القانون األسا�سي  للشركة  املحدود ة 
املسؤولية ذات الخصائص السالية:                                
التس ية  :  شركة اكادير للدراسة 

واملراقبة ش. م.م. 
مكسب الد را سا ت    : الهدف   

واملراقبة.
- الهند سة املد نية.   

 15 شقة ر قم    : املقر االجس اعي 
13 جيت سكن شا رع  ع ا ر ة ر قم 

مح دالفا �سي أ كا دير . 
مبلغ  في  محدد  الرأس ال: 
100000.00  د رهم مقسم إلى 1000 
حصة  كلها في ملك السيد لغال م عبد 

العا لي  . 
املدة:  تسعة وتسعون سنة.       

من  الشركة  ستسير  التسيير: 
طرف الشريك الوحيد السيد لغال م 

عبد العا لي ملدة غير محدود ة. 
بكسابة  القانوني   اإليداع  تم 
رية  السجا  املحك ة  لدى  الضبط 
   2020 سبس 0ر   14 بساريخ  باكادير 

تحت رقم96245 .
402 P

شركة  فيرم اونكل مو�سى
 ش.م.م 

دوار السوالم كلم 29 الطريق 
الرئيسية ايت اع يرة اشسوكة ايت 

باها    
 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
صياغة  ت ت   2019 أغسطس   7
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد    بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية : 

الغرض االجس اعي: 
  -  مطعم ، مركب سياحي، م ول 

الحفالت، مركب العاب.
اونكل  فيرم  شركة    : التس ية 

مو�سى  ش.م.م.     
املقر االجس اعي: دوار السوالم كلم 
اع يرة  ايت  الرئيسية  الطريق   29

اشسوكة ايت باها  .                  
املدة : حددت في 99 سنة .

الرأس ال والحصص االجس اعية:
 100.000 في00  الرأس ال  حدد 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة 100 درهم للواحدة 

، موزعة كاألتي :   
كري�سي مو�سى60 حصة .

باشعة خديجة 60  حصة .
كري�سي مح د امين200 حصة.

كري�سي سفيان200 حصة.
 كري�سي فسيحة120 حصة .
 كري�سي حسناء120 حصة .
 كري�سي نعي ة120 حصة.

كري�سي مريم120 حصة.
من  مسيرة  الشركة  التسيير: 
طرف كري�سي مو�سى ملدة غير محددة.  
ويعود له كل من السوقيعين االجس اعي 

والبنكي. 
 37 توزع حسب الفصل  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
 11 بساريخ  بانزكان   االبسدائية 

سبس 0ر2020.
مقسطف قصد اإلشهار 

403 P

شركة مادلي ترانس  
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها : 100.000.00 درهم 

املقر االجس اعي : مقي ة لدى شقة 
رقم 1 الطابق االول ي ين املنزل 

الكائن برقم 2 زنقة افران بلوك د حي 
الهدى اكادير  

 11 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
باكادير  املسجل  أغسطس2020 
تم  أغسطس2020،   12 بساريخ 

تأسيس شركة باملواصفات السالي :  

التس ية :  شركة مادلي ترانس          

الغرض االجس اعي  :

نقل البضائع .

      املقر االجس اعي : مقي ة لدى 

شقة رقم 1 الطابق االول ي ين املنزل 

الكائن برقم 2 زنقة افران بلوك د حي 

الهدى اكادير .  

 املدة  : 99  سنة .

  100.000.00  : رأس ال الشركة   

حصة    1000 إلى  مقس ة   درهم 

درهم   100.00 فئة  من  اجس اعية 

للواحدة.

يناير إلى  : من فاتح   السنة املالية 

31  ديس 0ر من كل سنة .

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف كل من السيد زكارياء حرشاوي 

والسيد اشرف انفلوس.   

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

 96174 رقم  تحت  باكادير  السجارية 

بساريخ 8 أغسطس2020 .

404 P

 LIOO شركة

 SARL A.U

   14، أكادير باي 2  فونتي أكادير  

  M10 M06 محل

إعالن عن تأسيس شركة
 19 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

أغسطس2020 تم تأسيس ش٠م٠م 

      LIOO– SARL A.U :التس ية-

شركة   : الشكل     -

محدودةاملسؤولية.

فونتي أكادير    2 املقر أكادير باي 

.  M10 M06 14 محل

- الغرض:

مقهى ومطعم.

مبلغ  في  حدد  الرأس ال: 

أي  درهم  ألف  مئة   100000.00

درهم   100.00 ب  حصة   1000

للحصة موزعة على الشكل السالي :

حفيظة   اليعقوبي  السيدة 

1000 حصة  درهم أي   100000.00

ب100.00 درهم  للحصة.

اليعقوبي  السيدة   : -املسيرة 

حفيظة.  

اليعقوبي  السيدة   : االمضاء 

حفيظة.  

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ  بأكادير  السجارية   باملحك ة 

10 سبس 0ر2020 تحت رقم96198  .

405 P

 STE LAIT D’OISEAU :شركة
  SARL

إعالن عن تأسيس 
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بأكادير بساريخ 24  ف0راير 2020 ت ت 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص السالية: 

 STE LAIT D’OISEAU: التس ية 

.SARL

- الهدف: تحويل الزراعة الغذائية 

وتصدير املنسجات الغذائية.  

 BAT 24:االجس اعي -املقر 

 RESIDENCE BAYTI SAKANE

 HAY MOHAMMADI AGADIR

.C/O NR

- رأس ال الشركة: حدد الرأس ال 

100000درهم  مبلغ  في  االجس اعي 

حصة اجس اعية   1000 مقس ة إلى 

من فئة 100 درهم للواحدة في ملك :

جورج  جوهان   : -السيد 

هوشلييتنير 460 حصة اجس اعية.

حصة   270 اينارد ادم   : السيد   -

اجس اعية.

 270 يوسف البودالي    : السيد   -

حصة اجس اعية.

 - املدة: 99 سنة. 

-  التسيير: السيد  يوسف بودالي.

فاتح  من  االجس اعية:  السنة   -

يناير إلى 31 ديس 0ر.
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تم اإليداع القانوني لدى كسابة   -

اكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم:  يوليو2020      3 بساريخ:  

. 90714

406 P

شركة جروب بلمدان س.او
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالعيون وضع   2020 يوليو   24 يوم 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة خصائصها :

شركة جروب بل دان   : التس ية 

س.او.

عند  مسكن   : اإلجس اعي  املقر 

شركة سوت بروجريس 16 شارع ع ر 

املخسار الطابق األول العيون لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

املوضوع : 

تجارة عامة.

اسسيراد،تصدير.

توزيع  ج يع املنسجات.

حدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 

مبلغ  في  اإلجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   500.000.00

درهم   100 بقي ة  حصة   5000

للحصة الواحدة موزعة كالسالي : 

يونس  أمكاسو  السيد 

500.000.00 درهم أي 5000 حصة.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ السأسيس النهائي.

من  تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

التسيير اإلداري : قام الج ع العام 

 2020 يوليو   24 بساريخ  السأسي�سي 

بسعيين السيد أمكاسو يونس بتسيير 

االشركة ملدة غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   10 في  بالعيون  اإلبسدائية 

2020 تحت رقم 32965.
للخالصة والبيان

407 P

ديوان األسساذ لحسن زرك�سي

ETUDE MAITRE LAHCEN ZERKDI

شركة ب.ل.ا.ف للبناء
شركة ذات املسؤولية ملحدودة

املقر اإلجس اعي : شقة رقم 3 شارع 

غاندي رقم 70 حي داخلة اكادير

ذات الرأس ال : 10.000 درهم 

 9 بساريخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2020 سبس 0ر  و10 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :

للبناء  ب.ل.ا.ف   : التس ية   -  1

ملحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية :

سنة   99 في  محددة   : املدة   -  2

من تاريخ السقييد في السجل  ابسداء 

السجاري.

محدد   : الرأس ال اإلجس اعي   -  3

 100 10.000.00 درهم مقسم إلى  في 

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

لفائدة : 

 392 ابراهيم  بن  حسين  السيد 

حصة إجس اعية.

اآلنسة اية بن ابراهيم 300 حصة 

إجس اعية.

اآلنسة فاط ة الزهراء بن ابراهيم 

300 حصة إجس اعية.

حصص   8 إلهام رشدي  السيدة 

إجس اعية.

املج وع : 1000 حصة إجس اعية.

الشركة   : الغرض اإلجس اعي   -  4

لها غرض إجس اعي:

أشغال البناء.

رقم  شقة   : اإلجس اعي  املقر   -  5

داخلة  70 حي  رقم  غاندي  3 شارع 

اكادير.

6 - التسيير : عين السيد الحسين 

بن ابراهيم، مسير للشركة، ملدة غير 

محدودة ويلزم الشركة بإمضائه.
ملخص للنشر واإلشهار

للخالصة 

408 P

 SUPERETTE AL FAIZ
   SARL 

  شركة ســــوبريت الفــــايز ش.م.م

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

ش.م.م  الفــــايز  ســــوبريت  لشركة 

وبعد   2020 أغسطس   15 بساريخ 

االسس اع وقراءة املحضر, تقرر ما يلي                                                                                                                                        

أ -  الحل املسبق للشركة.

بودي  الهام  السيدة  تعيين   - ب 

ك صفية للشركة.

في  السصفية  مقر  تحديد   - ج 
العنوان السالي تجزئة الفايز - رقم 15 

- الدشيرة الجهادية  - انزكان.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 1496 .
الخالصة والسذكير

409 P

سوسكري
 شركة ذات مسؤولية محدودة  دات 

الشريك الوحيد )في طور السصفية)

دوار البويرة ج اعة اسن عين 

شعيب تارودانت  83000 املغرب

السجل السجاري 1985 بسار ودانت

ملحضر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

الج عية العامة غير العادية لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  سوسكري 

محدودة دات الشريك الوحيد بساريخ 

02 سبس 0ر 2020 مسجل بسارودانت 

كناش   2020 سبس 0ر   08 بساريخ 

 ،7016148513206 عدد  املداخيل 

تم   7231 عدد  باسسخالص  أمر 

االتفاق والترا�سي على مايلي :

- إ نهـاء ع ليات السصفية .

- إ براء ذمة املصفي.

في  الشركة  علـــى  التشطيب   -

السجل السجاري والضريبة املهنية.                                                                                                                                        

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 2020 بساريخ:14 سبس 0ر  لسارودانت  

تحت رقم: 1238.

410 P

 SNACK NARJISS
     SARL 

شركة سنــــــاك نرجس ش.م.م
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
لشركة سنــــــاك نرجس ش.م.م بساريخ 
2020 و بعد االسس اع  13 أغسطس 
وقراءة املحضر, تقرر ما يلي                                                                                                                                        

أ -  الحل املسبق للشركة.
- تعيين السيد مروان تل ودي  ب 

ك صفي للشركة.
في  السصفية  مقر  تحديد   - ج 
العنوان السالي رقم 14 - ع ارة نرجس 

- أمسرنات - 09 - أكادير.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 96233 .
الخالصة والسذكير

411 P

تــارودانـــت كـــاز
شـركـة محدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي :100.000,00 
درهم

املقر االجس اعي  :46 شارع مكة 
العيون

العام  الج ع  محضـر  I.ب قـسـ�سى 
يوليوز   23 ب  الـ ؤرخ  االسسثنائي 

2020، تقــرر مـا يلي :
السصفية املسبقة للشركة.

بوعيدة  أح د  السيد  تعــيين 
ك صفي للشركة.

تحديد مقر تصفية الشركة في:46 
شارع مكة العيون.

تم اٳليــداع الـقانـونـي باملـحك ة   .II
 11 بسـاريـخ  بالعيون  االبسدائية 

أغسطس 2020 تحـت رقـم 1845.
قـــصــد الـــنــشـــر

412 P

 STE NAJM ARGANشـــــــركــــة
   sarl
ش م م .

العام  محضرالج ع  ب قس�سى 
ف0راير2020   5 غير العادي املنـعـقـد  
 STE NAJM قرر الشركاء  للشركة    
  100.000.00 رأس ـالها   ،ARGAN

درهـم الكائـن مقـرها : 
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مسسودع كائن زنقة 1809 رقم 26 

حي تكركوت الدشيرة انزكان ما يلــي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد اركراك علي ك صفي 

للشركة.

تم الحل باملقر االجس اعي للشركة 

القانـوني  اإليداع  تـم   

تحت  انزكان  السجارية  باملحك ة 

 31 يوم    1390/2020 رقم 

أغسطس2020.
إمضاء

413 P

 SOCIETE ISXM

CONSULTING
S.A.R.L A-U

Au capital de : 10.000 Dirhams

 Adresse: ETAGE 1 IMMEUBLE

 KERBID 287 HASSAN II

AGADIR

شـركـة اسكسم كونسيلسين

ش.م.م. ش. و.

رأس الها : 10.000 درهم.

مقرها االجس اعي : ع ارة كربيض

الطابق االول، رقم 287

شارع الحسن الثاني اكادير

الحل املسبق للشركة
للشركاء  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ 13/07/2020، تقرر مايلي :

قرر الشركاءالحل اآلني و املسبق 

للشركة.

 SALHI ISMAEL السيد  تعيين 

ك صفي للشركة والعنوان :

االول،  الطابق  كربيض،  ع ارة 

رقم 287، شارع الحسن الثاني اكادير 

ك قر للسصفية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 

بساريخ   91576 رقم  بأكاديرتحث 

.20/07/2020
عن املسير

414 P

 STE INTERNATIONAL
ORGANIC PRODUCTS

   IOP  
ش م م

العام  محضرالج ع  ب قس�سى 
 19/11/2019 املنـعـقـد  العادي  غير 
 STE للشركة  الشركاء   قرر 
 INTERNATIONAL ORGANIC
 10.000 رأس ـالها   ،PRODUCTS
مكرر   2 رقم   : مقـرها  الكائـن  درهـم 
3202 حي اكي افرضن شارع الجهادية   

ما يلــي :
املصفى  تقرير  إلى  االسس اع  بعد 
بخصوص تصفية الحسابات املنتهية 
كل  توافق  تم   19/11/2019 في 
األطراف و كذلك حسابات الخسائر 
مصاريف والحسابات الخسامية ك ا 

هي مبينة في الج ع العام.
وقف نشاط الشركة من الساريخ 
املذكور أعاله وطلب التشطيب على 

الشركة من السجل السجاري.
باملحك ة  القانـوني  اإليداع  تـم 
رقم  تحت  بانزكان  االبسدائية 

2020/787 يوم  02/07/2020.
415 P

املركز الجهــوي للخدمــات
الهاتف: 05.28.60.24.10

 L.S RACHID CHIKO 
  NEGOCE

ش.م.م
السصفية والحل النهائي

على الج ع العام االسسثنائي  بناء 
 2020 أغسطس   24 بساريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي : 
للشركة  النهائي  والحل  السصفية 
اخبباش  دوار   : مقرها  يوجد  والتي 

اثنين املو سيدي افني.
باملقر  السصفية  مكان  تحديد 

االجس اعي املذكور أعاله.    
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  بسيزنيت 

تحت رقم659.
416 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 ,EDDAHBI ,CITE DAKHLA

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

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SNOWFRUIT 
SARL

MODIFICATION
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
ثم  أغسطس2020   25 في  املنعقد 
بشركة   تغييرات  احدات  ب وجبه 
ذات  شركة    SNOWFRUIT SARL
مسؤولية محدودة  حيت قرر مايالي :
  تفويت 450 حصة تعود ملكيتها 
 DENGRA BURRUEUCO للسيد 
السيد  لصالح   ALFONSO
والسيد   DUMITRISCU ROBERT
على   EL GUOUDASSI HASSAN

السوالي 330 و 120 لكل منه ا.
السيدة  تخص  حصة   110 بيع 
 MANUELA ANGELA YANEZ
 EL السيد  لصالح   TIZON

.GUOUDASSI HASSAN
 DENGRA السيد  اسسقالة 
 BURRUEUCO ALFONSO
 MANUELA  ANGELA والسيدة 
منصبهم   من   YANEZ TIZON
 EL السيد  وتعيين  ك سيرين 
والسيد    GUOUDASSI HASSAN
مسيرين   DUMITRISCU ROBERT

جديدين للشركة.
تحين القانون األسا�سي.

القانوني باملحك ة   اال يذاع   تم  
االبسدائية بانزكان في 14 سبس 0ر2020 

تحث   رقم 1501.  
418 P

 STE ATLANTIC SEA  
 PRODUCT

 SARL
تفويت حصص في شركة

STE ATLANTIC SEA PRODUCT 
بساريخ توثيقي  عقد   ب وجب 
 9 سبس 0ر2020، تم تفويت حصص 

 STE املس اة  الشركة  في  اجس اعية 

 ATLANTIC SEA PRODUCT SARL

حيث  باكادير،  س.ت:5465  رقم 

 ، النجاري  سعادة  السيدة  فوتت 

100درهم  قوامها  حصة   3000

 3000 ريم  طاهري  حصة،واالنسة 

حصة،  100درهم  قوامها  حصة 

حصة   3000 ندى  طاهري  واالنسة 

للسيد   ، حصة  100درهم  قوامها 

يقبل  الذي  عبدالرحيم  الفقير  ايت 

100درهم  قوامها  حصة   7500

بنيوسف  طاهري  وللسيد  حصة  

100درهم  قوامها  حصة   1500

حصة  وتعيين في مهام تسيير الشركة 

السيد عبد الرحيم ايت الفقير ملدة 

القانوني  االيداع  وتم  سنوات  اربع 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 

باكادير بساريخ 96238  تحت عدد  14 

سبس 0ر 2020 .

419 P

 SOCIETE CHANTIER NAVAL

 SIDI IFNI  C.N.S.I
شـركـة محدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي :5.000.000,00 

درهم

املقر االجس اعي  : حي املحيط سيدي 

افني

العام  الج ع  محضـر  I.ب قـسـ�سى 

أغسطس   10 االسسثنائي الـ ؤرخ ب 

2020، تقــرر مـا يلي :

30.000 حصة اجس اعية  تفويت 
الزاوي  السرتي  السيد  ي سلكها  التي 

لفائدة السيد أبركى عبد هللا.

املوافقة على السيد أبركى عبد هللا 

كشريك جديد للشركة.
الزاوي  السرتي  السيد  اسسقالة 

من مهامه ك سصرف للشركة.

هللا  عبد  أبركى  السادة  تعــيين 

والسرتي الزاوي ك سيرين للشركة.

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

الى:
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افني. سيدي  ميناء  نفال  شانتي 
األسـاســي  وتـغييـرالقانون  تحديث 

القديم  للشـركة.
باملـحك ة  الـقانـونـي  II.ثـم اٳليــداع 
09 سبس 0ر  االبسدائية بتزنيت بسـاريـخ 

2020 تحـت رقـم 654/2020.
قـــصــد الـــنــشـــر

420 P

شركة ديفال بيولوجي         
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

رأس الها 000.00 100 درهم 
املقر االجس اعي :  دوار ايت احساسة 
ج اعة اسن قيادة عين شعيب ملك 

ازضوض  تارودانت       
 ب قس�سى عقد عرفي موقع بساريخ 
17 ديس 0ر2019 املسجل بترودانت 
والذي  سبس 0ر2020   فاتح  بساريخ 

ترتب عنه ما يلي :
تنفيذ تفويت الحصص :   

نادية  ملهيوي  السيدة   فوتت 
كاميز  450 حصة اجس اعية للسيد  

فرنانديز فليكس.
 80 يوسف  ملهيوي  السيد  فوت 
والسيد   لهيوي مريم  للسيدة  حصة 
على  وذلك  فليكس  فرنانديز  كاميز 

الشكل السالي : 
 30 السيد ملهيوي يوسف  -فوت 

حصة للسيدة  لهيوي مريم.
 50 السيد ملهيوي يوسف  -فوت 
حصة للسيد  كاميز فرنانديز فليكس

السوقيع االجس اعي : 
بيولوجي  ديفال  شركة  تسير 
من  لكل  املنفصل  السوقيع  باعس اد 
السيدة  ملهيوي نادية أو السيد  كاميز 

فرنانديز فليكس.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  بسارودانت  االبسدائية 

1231 بساريخ 11 سبس 0ر2020 .
421 P

 STE GENERAL شركة
 BUSINESS IMMOBILIER

  SARL
إعالن عن تعديل

بساريخ محرر  محضر   ب قس�سى 
 24 أغسطس 2020 قرر الج ع العام 
 GENERAL   :ٲالسسثنائي لشركة ما يلي

 . BUSINESS IMMOBILIER SARL

ملك  في  حصة   500 تفويت   -

السيد سعيد أو�سي بيه لفائدة السيد 

مح د  الثقافي .

الشركة  رأس ال  من  -الزيادة 

الجارية  الحسابات  بواسطة 

قدره  ب بلغ  الدائنين  لل ساه ين 

رأس ال  ليصل  درهم   500000.00

درهم   600000.00 إلى  الشركة 

 100 مقس ة إلى6000 حصة بقي ة 

درهم للحصة، وهي في ملك:

 - السيد : سعيد أو�سي بيه 3000 

حصة اجس اعية.

 3000 الثقافي  مح د     : السيد   -

حصة اجس اعية.

أو�سي  سعيد  السيد  على  اإلبقاء 

بيه مسيرا للشركة ملدة غير محددة.  

-اعس اد توقيع السيد سعيد أو�سي 

لدى  الثقافي  مح د   السيد  أو  بيه 

االبناك  و اإلدارات املالية و الع ومية.

 زيادة األنشطة السالية

السوق  على  السفاوض  عرض 

العامة.        

أع ال مخسلفة.

 اسسيراد، تصدير، توزيع و تسويق 

ج يع أنواع املنسجات.

- تحويل الشكل القانوني للشركة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 

- تعديل البندين 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بٲڭادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

.96221

422 P

  MB CARS
     شركة ام بي كـــــــار ش.م.م

SARL

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 16 لشركة ام بي كـــــــار ش.م.م بساريخ 

وبعد االسس اع و قراءة   2020 يوليو 

املحضر, تقرر ما يلي:                              

أ -  تم تفويت 400 حصة من أصل 

ي لكها  التي  للشركة  حصة   1000

تفويت  وتم  الرا�سي   مح د  السيد 

400 حصة التي ي لكها السيد رشيد 
200 حصة أخرى  عقيل وتم تفويت 

بها  مح د  السيد  ي لكها  التي  ايضا 

ليصبح بدلك  الى السيد براهيم بها, 

الشريك الوحيد للشركة.

 براهيم بها1000 حصة.

ب-اسسقالة السيد مح د الرا�سي 

وتعيين  من منصبه ك سير للشركة, 

وحيدا  مسيرا  بها  براهيم  السيد 

للشركة.

تفويض ج يع الصالحيات    - ج 

بالشركة  املسعلقة  واالمضاءات 

للسيد براهيم بها.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 96269 .
الخالصة والسذكير

423 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

4 Imm Masrour av Hassan II Biougra

 STE MM LOGISTIC  شركة
SARL ش. م. م

بيع حصص :
ب قس�سى محضر الج عية العامة 

االسسثنائية بساريخ24 أغسطس2020 

تقرر ما يلي: 

السيد  بيع  على  املصادقة    1-

 JB1142 أسقاري  هللا   عبد 

ي لكها  التي  الحصص  من   100%

 Société MM شركة  رأس ال  في 

حصة   500 وهي   .LOGISTIC SARL

الواحدة  للحصة  درهم   100 بقي ة 

أي ما مج وعه  50000 درهم  للسيد 

. JB204090 مح د مطيع
يسكون  الشركة:  -2رأس ال 

1000 حصة بقي ة  رأس ال الشركة 

م لوكة حصة  لكل  دره ا   100 

 ك ا يلي:

  :JB 204090 مطيع  -مح د 
1000حصة.

القانوني  امللف  ايداع  -3تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  للشركة 
 14 بساريخ    1502 النزكان تحت رقم 

سبس 0ر2020 .
424 P

AFRICAFOR
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ب ساهم وحيد

املقر اإلجس اعي : رقم  46 شارع 
الوالء زنقة عبد الخالق الطريس 

الداخلة
السجل السجاري : 12023 واد 

الذهب الداخلة
عام  ج ع  محضر  ب قس�سى   /1
مارس   16 بساريخ  عقد  اسسثنائي 

2020 ب قر الشركة، تقرر ما يلي : 
بيع الحصص اإلجس اعية :

تفويت السيد أي ن خداوي لج يع 
ي لكها  التي  اإلجس اعية  حصصه 
 AFRICAFOR شركة  رأس ال  في 
لفائدة السيد وصفي إبراهيم الكردي 
رقم  التسجيل  لبطاقة  الحامل 

.J016632 D
تعيين مسير جديد للشركة:

إبراهيم  وصفي  السيد  تعيين 
لشركة  وحيدا  مسيرا  الكردي 
AFRICAFOR وذلك ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني باملحك ة   /2
الداخلة  الذهب  لواد  اإلبسدائية 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   11 بساريخ 

.728/2020
من أجل النشر والبيان

425 P

 SUPRIMATRAV
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
 DOUAR AIT BEN MOUSAA
 MACHRAA EL AINE OULED

 TEIMA
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
قرر  أغسطس2020   25 بساريخ 

مساهم الشركة ما يلي: 
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1 – الرفع من رأس ال الشركة من    

 500.000.00 إلى  درهم   10.000.00

 490.000.00 بإضافة.  ودلك  درهم 

درهم وإنشاء 4900 حصة اجس اعية 

جديدة نقدا.

األسا�سي  القانون  تعديل   –2

للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 0ر2020    11 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 12032.  
للخالصة والسدكير 

قبال حسن 

426 P

CABINET SABCONSULTING

SUD COMPANY
  SARL 

شركة محدودة املسؤولية ذات 
رأس ال : 100.000. درهم

املقر االجس اعي :- رقم49 إقامة 

اليوسفية 3 تزنيت

اعالن عن زيادة رأس ال الشركة
للج ع  الضبط  ملحضر  طبقا 

بساريخ  للشركة  االسسثنائي  العام 

تقرر بإج اع كل  فاتح سبس 0ر2020 

الشركاء ما يلي:

 BENA بالشركة  -القبول 

كشريك    BUSINESS GROUPE

جديد .
ب بلغ  الشركة  رأس ال  -زيادة 

درهم  الف  عشرين  و  خ سة 

وخ س  مئة  إلى  )25.000)ليصل 

(125.000( درهم  الف  وعشرين 

وخ سين  مئسين  بإصدار  وذلك 

درهم  مئة  بقي ة  حصة)250) 

للحصة طرحت الحصص لالكسساب 

ك ا يلي :

 BENA BUSINESSالشركة

GROUPE 250حصة.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

بساريخ االبسدائيةبتزنيت   لل حك ة 
 8 سبس 0ر2020 رقم 647/2020.

427 P

 SOCIETE VISITE

 TECHNIQUE DU MAGHREB
شركة دات املسؤولية املحدودة 
رأس اها: 1.500.000.00   درهم

مقرها االجس اعي :رقم 162 الحي 

الصناعي ايت ملول انزكان        

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

  ،2018 مارس   23 بساريخ  العادي  

تقرر ما يلي:
ب بلغ   الشركة  مال  رأس  زيادة   -

إلى  ليصل  درهم   11000.000.00

بضخ  وذلك  درهم   1500  000.00

أرباح الشركة املسوفرة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط  

 2020 سبس 0ر   11 بساريخ   ، بانزكان 

تحت رقم 1452.

428 P

  YASMINE SOUSS شركة
تغيير

املنعقد  العام  للج ع  وفقا   (1(

قرراملساهم  يوليو2020    27 بساريخ 

  YASMINE SOUSS الوحيد لشركة 

ما يلي:

العناصر املضافة أو املحذوفة:
من  الشركة  مال  راس  -زيادة 

500000.00 درهم الى 1300000.00 

درهم  من الحساب الجاري للشريك .

امسصاص  العام   الج ع  -قرر 

حدود  في  املتراك ة  الخسائر 

راس  بسقليص  درهم   800000.00

 1300000.00 من  الشركة   مال 

500000.00 درهم وبالسالي  درهم الى 
راس مال الشركة  ك ا يلي:

مح د:5000حصة  جواد  السيد 

ب 100 درهم للواحدة     500000.00 

درهم.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم   -

بأكادير  الضبط باملحك ة السجارية  

رقم    تحت  سبس 0ر2020   2 بساريخ 

    .96107

429 P

شركة ليزامي بيشور                  
شركة ذات املسؤولية املحدودة   

رأس الها : 000.00 600 درهم 
املقر االجس اعي : بلوك ل رقم 5 حي 

الهدى اكادير   
ب قس�سى عقد عرفي موقع بساريخ 
باكادير  املسجل  يوليو2020   17
والذي  أغسطس2020،   5 بساريخ 

ترتب عنه ما يلي  :   
االجس اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

بحساب جاري :
االجس اعي  الرأس ال  في  -الزيادة 
إلى  درهم   600.000.00 من 
1.600.000.00 درهم بحساب جاري 

للشركاء. 
باملحك ة   : القانوني  اإليداع 
 96004 رقم  تحت  باكادير  السجارية 

بساريخ 28 أغسطس2020 .
430 P

STE O.L.D.B MATERIAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 9.000.000.00 درهم

مقرها : طريق مراكش أوالد برحيل 
تارودانت 

س.ت : 2079 تارودانت
العام  الج ع  ملشاورات  طبقا 
بساريخ املنعقدة   اإلسسثنائي 

 31 أغسطس 2020، تقرر ما يلي :
الشركة  مال  رأس  زيادة 
إلى  درهم   9.000.000.00 من 
بإدماج  درهم    13.500.000.00

الحسابات الجارية للشركاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بسارودانت   اإلبسدائية 
 14 سبس 0ر 2020 تحت الرقم 1237.
431 P

شركة سوداك ماغوك
زيادة رأس ال الشركة

العام  الج ع  -1ب قس�سى 
يوليو   27 بساريخ  املنعقد  اإلسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :

الشركة  رأس ال  زيادة 

إلى  درهم   500.000.00 من 

تغيير  وبالسالي  درهم   1.200.000.00

من القانون األسا�سي  و7   6 الفصل 

للشركة.

بكسابة   : القانوني  اإليداع  تم   2-

اإلبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  بانزكان 

تحت رقم 1462.
للخالصة والبيان

املسير

432 P

 SOCIETE STAHLBAD
شركة دات املسؤولية املحدودة 

رأس اها : 100.000.00  درهم

مقرها االجس اعي :شارع الحسن 

الثاني إقامة ك ال اكادير 

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

العادي  بساريخ 03 يونيو 2019،  تقرر 

ما يلي:

-اسسقالة السيد بوضاض مح د 

وتفويت  الشركة  مسير  منصب  من 

ج يع األسهم إلى السيد بوضاض نور 

الدين والسيد بوضاض عبد الهادي.

-تعيين السيد بوضاض نور الدين 

مسيرا للشركة.   

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط  

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ   ، باكادير 

تحت رقم96246     .

433 P

 SOCIETE VISITE

 TECHNIQUE DU MAGHREB
شركة دات املسؤولية املحدودة 

رأس اها : 1500.000.00  درهم

مقرها االجس اعي :رقم 162 الحي 

الصناعي ايت ملول انزكان        

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

العادي  بساريخ 28 ماي 2020،  تقرر 

ما يلي :
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تقديم االسسقالة من طرف السيد 
من منصب  العلوي املدغري حسن  
مسير الشركة وتفويت ج يع األسهم 
اسامة  املدغري  العلوي  للسيد 

والسيد العلوي املدغري ح زة .
تعيين السيدين العلوي املدغري 
املدغري  العلوي  والسيد  اسامة 

حسن مسيرين للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط  
سبس 0ر2020   11 بساريخ   ، بانزكان 

تحت رقم 1492.
434 P     

اجيم  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد.
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 62 

درب ايت املعطي القصبة  تارودانت 
املغرب

اسسقالة مسير الشركة 
تعيين مسير جديد للشركة
 تحيين ا لنضام األسا�سي

رقم السقييد في السجل السجاري 
4037

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
 2020 سبس 0ر  من  فاتح  في  املؤرخ 

ت ت املصادقة على :
حسن   : الشركة  مسير  اسسقالة 

كنوني.
تعيين السيد مح د ابنه و ك سير 
جديد للشركة تبعا لقبول اسسقالة 

املسير.
 تحيين ا لنظام األسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

14 سبس 0ر 2020 تحت رقم 1239.
435 P

 STE H.B.C.E IMMOBILIER
DU SUD

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املنعقد في 21 يوليو2020  
تغييرات احدات  ب وجبه  تم  والدي 

 STE H.B.C.E IMMOBILIER  بشركة 

مسؤولية  ذات  DU SUDشركة 

  10000.00 رأس الها  محدودة 

 C/O STE  : درهم ومقرها االجس اعي 

 KONOUZ SARL IMM COMIM 1

ETG AV HASSAN 2 AGADI حيث 

اتفق على مايالي : 

املولى  بوتباع عبد  السيد  -تعيين 

ك سير جديد للشركة )تسيير مطلق). 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  ثم 

 2020 سبس 0ر   9 السجارية باكادير في 

تحت رقم 96183.

436 P

SOCIETE LARIM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بلوك 3 رقم 523 حي لحرش ايت 
ملول 

العادي  غير  العام  الج ع  خالل 

تم   2018 أكسوبر   15 يوم  املنعقد 

اتخاذ القرار بشان السغييرات السالية:  

-1 التسيير:

إعادة تعيين السيد مح د العلمي 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  ك سير 

محدودة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

أكسوبر2018 تحت رقم 3697 .

437 P

 AL KHAER D’AGADIR
SARLAU

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها :100.000.00 درهم

 تحويل املقر االجس اعي 
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 2 مارس2020 قررمساه وا 

الشركة ما يلي : 

االجس اعي  املقر  –تحويل   1

للشركة إلى : محل رقم 8 اقامة الخير 

الدشيرة الجهادية انزكان.

االسا�سي  القانون  -2تعديل 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

  2020 سبس 0ر   10 بساريخ  باكادير  

تحت رقم 96199.   
للخالصة والسذكير                                        

قبال حسن

438 P

شـــــــركــــة   

 STE RIAD PALACE TOURS  
ش .م .م

عادي  غير  عام  ب قس�سى محضر 

سبس 0ر2017   20 بساريخ  املنـعـقـد 

 RIAD للشركة  الشركاء  قرر 
رأس ـالها   ،  PALACE TOUR SARL

1000.000.00   درهـم الكائـن مقـرها 

دوار و الحوري الدراركة اكاديرما يلــي: 

 182 رقم  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

سوق الخ يس تكيوين اكادير.

وذلك  الشركة  نشاط  •توسيع 

بإضافة نشاط  :

-نقل البضائع الجل الغير.

 -نقل األمسعة ألجل الغير.

 -االرساليات.

ألجل  الحرفية  املنسجات  -نقل   

الغير.

باملحك ة  القانـوني  اإليداع  تـم 

 96087 السجارية باكادير تحت رقم  

يوم فاتح سبس 0ر 2020 .
اإلمضاء :

439 P

SOCIETE LARIM SERVICES
ع ارة رزق شقة رقم 12 الطابق 

الثاني طريق تيزنيت ايت ملول

العادي  غير  العام  الج ع  خالل 

املنعقد يوم 23 يونيو 2020 تم اتخاذ 

القرار بشان السغييرات السالية :  

الشركة  رأس ال  تغيير   -  1

إلى  درهم     300.000,00 من   :

1.300.000.00  درهم.

الشركاء   حصة  تصبح  وهكذا 

13.000  حصة  مقس ة على الشكل 

السالي:

العلمي                                     مح د  -السيد 
6.500 حصة.

بنشافي                                 حكي ة  -السيدة 
6.500 حصة  . 

-2  تغيير املقر االجس اعي للشركة: 
تم تغيير املقر االجس اعي للشركة 

من:
523 حي لحرش ايت  3 رقم  بلوك 
ع ارة رزق   : ملول إلى العنوان اآلتي 
طريق  الثاني  الطابق   12 رقم  شقة 

تيزنيت ايت ملول.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 سبس 0ر  االبسدائية بانزكان بساريخ 

2020 تحت رقم 1470.
440 P

 DFROST    شـــــــركــــة
 ALMUGAR SURF HOUSE

ش م م
عادى  غير  عام  ب قس�سى محضر 
27ف0راير2020  بساريخ  املنـعـقـد 
 DFROST للشركة     الشركاء  قرر 
 ALMUGAR SURF HOUSE  SARL
رأس ـالها 100.000,00   درهـم الكائـن 
مقـرها  مركز تغازوت  اكادير  ما يلــي :
بالعنوان  للشركة  تابع  خلق فرع 

السالي :  مركز تغازوت  اكادير. 
زوكي    مح د   السيد  تعيين 
للشركة  تابع  للفرع  ك سيروحيد   
بالعنوان السالي :  مركز تغازوت  اكادير  

ملدة غير محدودة.
باملحك ة   القانـوني  اإليداع  تم 
  96041 رقم  تحت  بأكادير  السجارية 

يوم 31 أغسطس2020.
اإلمضاء :

441 P

اكـــافروي 
ش.م.م

شـركـة محـدودة املـســؤولـيـــة
رأس الها االجس اعي :2.500.000,00 

درهم
املقر االجس اعي  :شقة رقم 4 الطابق 

الثاني بلوك 5 رقم 1
اكـــدال 2 ايت ملول

العام  الج ع  محضـر  I.ب قـسـ�سى 
مارس   12 ب  الـ ؤرخ  االسسثنائي 

2020، تقــرر مـا يلي :
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اصبحت  الشركة  -تس ية 

اكافروي ش.م.م بدال من اكافروي.

القانون  من   2 البند  -تغيير 

األسـاســي.

-تحديث وتـغييـرالقانون األسـاســي 

القديم  للشـركة.

الـقانـونـي  اٳليــداع  تم   -  .II

بسـاريـخ باكادير  السجارية   باملـحك ة 

11 شتن0ر2020 تحـت رقـم 96228.
قـــصــد الـــنــشـــر

442 P

 GREEN ENGINEERING AND

CONSTRUCTION WORKS

SARL AU

تأسيس شركة
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

2020 يوليو  فاتح  بساريخ   الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد :

 GREEN ENGINEERING : التس ية

 AND CONSTRUCTION WORKS

.SARL AU

الهدف االجس اعي : 

أع ال البناء واألشغال الع ومية.

مراقبة أع ال البناء.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة واد زيز   4  : املقر االجس اعي 

الطابق الثالث شقة رقم 7 أكدال.

املسير : السيد أنس برحيوي.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145791

443 P

 SOCIETE ZRAIDY - TRANS
SARL AU

 FORME  : القانوني  الصفة 
.JURIDIQUE SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
18 مارس 2020 بالرباط والتي تح ل 

الخصائص السالية :
الهدف االجس اعي : 

السلع  األنواع  لج يع  النقل 
املخسلفة  البناء  أع ال  والبضائع، 

وج يع الحرف ب ا في ذلك.
البناء  أع ال  أنواع  تنفيذ ج يع 

الكبيرة.
إنعاش العقاري والسياحي وحيازة 
وتشييد ع ارات  أرا�سي قصد البناء 
السجارة  أو  السكن  أجل  من  للبيع 

واإلنعاش العقاري بج يع أنواعه.
املعطيات  بج يع  القيام  وع وما 
الشركة  تن ية  في  تساهم  قد  التي 
وكذلك اإلنعاش العقار بج يع أنواعه 
بيع  تأجير،  املباني،  السقسيم  من 
الشراء وتبادل السجهيزات املباشرة أو 

الغير املباشرة لج يع املباني.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة  100 
الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل السالي :
املالك  عبد  الزرايدي  السيد 

1000 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبسدئ  األولى 

لنهاية السنة.
املقر االجس اعي : 46 شارع العقبة 

شقة رقم 2 أكدال الرباط.
السيد عبد  من طرف   : التسيير 

املالك الزرايدي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
تحت  بالرباط  السجارية  باملحك ة 
 N° DU RESISTRE DE رقم 

.COMMERCE 145023
444 P

 SOCIETE TRAVAUX TECH
NEGOCE
SARL AU

على إثر الج ع العام الغير العادي 
واملنعقد بساريخ 23 يونيو 2020 من 
طرف املسير الوحيد فقد تقرر ما يلي :
 609 من  االجس اعي  املقر  تغيير 
تجزئة  إلى  سال  الرح ة  حي  سكسور 
بارو رقم 49 سيدي يحيى زعير ت ارة 
وبالسالي تغيير املادة رقم 4 من القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسال يوم 14 سبس 0ر 2020 
تحت إيصال رقم 20211120028284.
445 P

 STATION RAZANE شركة
SERVICES

ش.ذ.م.م
اسسقالة أحد املسيرين

مؤرخ  خاص  عقد  إثر  على 
اجس ع   2020 أغسطس   11 بساريخ 
 STATION RAZANE شركة  شركاء 
مسؤولية  ذات  شركة   SERVICES
وقرروا  األخيرة  هذه  ب قر  محدودة 

املصادقة على ما يلي :
العالي  عبد  السيد  اسسقالة 
وتعيين  الشركة  تسيير  من  بلحسن 
ك سيرة  ابندكالي  صارا  السيدة 

وحيدة للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  أنجز 
سبس 0ر   15 في  بس ارة  االبسدائية 

2020 تحت رقم 1015.
من أجل املسسخرج واإلنجاز

446 P

CATERING FOOD شركة
ش.ذ.م.م/ش.و

تحرير باقي رأس ال الشركة
على إثر عقد خاص مؤرخ بساريخ 
اجس اع  وبعد   2020 يوليو   27
 CATERING الشريك الوحيد لشركة
املسؤولية  محدودة  شركة   FOOD
بشريك وحيد ب قر هذه األخيرة وقرر 

املصادقة على ما يلي :

الشركة  راس ال  باقي  تحرير 

وقدره 750.000 درهم ليصبح بذلك 

مج ع رأس ال الشركة محررا وقدره 

100.000 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  أنجز 

سبس 0ر   15 في  بس ارة  االبسدائية 

2020 تحت رقم 1016.
من أجل املسسخرج واإلنجاز

447 P

صوفاديكوم

مكسب الحسابات والجبايات واستشارة 

املقاوالت

25 زنقة ابي شعيب الدكالي حي اللي ون الرباط

الهاتف : 037.70.15.60 - 73.79.76

شركةمازا وبلحاج
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

يقدر رأس الها بـ 4000.000 درهم

العنوان : 19 تجزئة بلحسان شقة 

رقم 1 ت ارة

 21 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 

ماي 2020 اتفق الج ع العام لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  وبلحاج  مازا 

محدودة لشريك وحيد يقدر رأس الها 

مقرها  ويوجد  درهم   4000.000 بـ 

االجس اعي بالعنوان السالي : 19 تجزئة 

بلحسان شقة رقم 1 ت ارة.

تفويت الحصص :

مازا  لشركة  العام  الج ع  قبل 

وبلحاج ما يلي :

تفويت ج يع الحصص 40.000 

حصة من فئة 100 درهم من السيد 

هللا  عبد  لفائدة  بنع وش  مح د 

يصبح  سبق،  ملا  تبعا  بنع وش  بن 

السقسيم الجديد :

عبد هللا بنع وش 40.000 حصة 

من فئة 100 درهم.

مسير  وتعيين  املسير  اسسقالة 

جديد :

من  بنع وش  مح د  اسسقالة 

منصبه ك سير للشركة.

بنع وش  عبد هللا  السيد  تعيين 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.
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تحيين القوانين األساسية للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2019 يوليو   8 بساريخ 

.101345
لالستشارة والسنبيه

صوفاديكوم

448 P

ويب جات كونساي

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأس الها بـ 1.000.000 درهم

العنوان : حي النهضة مج وعة 

الوحدة رقم 202 الرباط

زيادة رأس ال الشركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

اتفق  بالرباط   2020 أغسطس   12

جات  ويب  لشركة  العام  الج ع 

مسؤولية  ذات  شركة  كونساي 

محدودة يقدر رأس الها بـ 1.000.000 

االجس اعي  مقرها  ويوجد  درهم 

بالعنوان السالي : حي النهضة مج وع 

الوحدة رقم 202 الرباط على ما يلي :

ويب  لشركة  العام  الج ع  قرر 

رأس ال  في  الزيادة  كونساي  جات 

درهم   2.000.000 ب بلغ  الشركة 

درهم   1.000.000 من  لسحويله 

بخلق  وذلك  درهم   3.000.000 إلى 

20.000 حصة جديدة ب قدار 100 

ومحررة  مسجلة  للحصة  درهم 

الجارية  األرصدة  مع  باملوازنة 

الشركة  على  للشركاء  واملسسحقة 

وبهذا يكون السوزيع الجديد كالسالي :

بل جدوب  أمين  مح د  السيد 

30.000 حصة من فئة 100 درهم.

املج وع : 30.000 حصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 

.106719

449 P

 STE SUD ATLAS DE

TRANSPORT
ش.م.م

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 4 حي ايت 

كضيف القديم ورزازات

تفويت الحصص االجس اعية
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

قرر   2020 سبس 0ر   27 املنعقد يوم 

الج ع العام للشركة ما يلي :

اجس اعية  حصة   333 تفويت 

عبد  العبا�سي  السيد  ي لكها  التي 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  الرشيد 

 SUD ATLAS DE املحدودة واملس اة 

TRANSPORT ش.م.م لفائدة السيد 

بن حرما علي.

األسا�سي  القانون  تحيين  إعادة 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

بورزازات بساريخ 6 مارس 2020 تحت 

رقم 141.
ملخص قصد النشر

ائس انية الوردة لالستشارات بورزازات

450 P

 STE ABID’S RELAIS

RESVICES
رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 506 حي 

تصومعت زنقة النادي ورزازات

االنحالل املسبق
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يوليو   24 يوم  املنعقد  االسسثنائي 

للشركة العام  الج ع  قرر   2020 

ما يلي :

 ABID’S االنحالل املسبق لشركة 

RELAIS RESVICES ش.م.م املس اة 

يكيفية واسعة أعاله وفسح تصفيتها 

ابسداء من 24 يوليو 2020.

مع  مصفي  بصفة  تعيين 

الصالحيات الضرورية السيدة عابيد 

زهرة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
 2020 10 أغسطس  بورزازات بساريخ 

تحت رقم 280.
ملخص قصد النشر

ائس انية الوردة لالستشارات بورزازات

451 P

STE TITRITE TRAITEUR
رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : دوار آيت عي�سى 
ابراهيم تاغزوت نايت عطا تنغير
تحويل املقر االجس اعي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
ف0راير   19 يوم  املنعقد  االسسثنائي 

2020 تقرر ما يلي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 
املهنية  املحالت   1 رقم  املسجر   : إلى 
لغرفة السجارة والصناعة لجهة درعة 
تافياللت املنطقة الصناعية ورزازات.
ابراهيم  عي�سى  آيت  دوار   : بدل 

تاغزوت نايت عطا تنغير.
 : إلى  االجس اعي  الهدف  توسيع 

مقهى ومطعم.
تحيين القانون األسا�سي للشركة 
وذلك بسعديل الفصلي الثالث والرابع.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
 2020 مارس   12 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم 153.
ملخص قصد النشر

ائس انية الوردة لالستشارات بورزازات

452 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETAT
N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI 

RESIDENCE NIZAR
TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26
KENITRA

HAY NAJMA شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : تجزئة كنزة 1 رقم 
96 العرائش

 HAY شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
NAJMA ش.ذ.م.م ش.و تقرر تأسيس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد م يزاتها هي كالسالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
.HAY NAJMA : التس ية

صيدلية   : الرئي�سي  املوضوع 
وصرف األدوية.

املقر االجس اعي : تجزئة كنزة 1 رقم 
96 العرائش.

املدة : 99 سنة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   10.000 مبلغ  في  الشركة 
مقس ة إلى 100 حصة اجس اعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :
رشيد العبدالوي، شارع طارق بن 
أربعاء  سوق  العبدالوي  ع ارة  زياد 

الغرب : 100 حصة.
املج وع : 100 حصة.

السيد رشيد العبدالوي   : اإلدارة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB 154998 رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين 
 الشركة باملحك ة االبسدائية بالعرائش
تحت   2020 مارس   18 بساريخ 
بعدد  واملسجل   2020/131 رقم 
ب لف السجل السجاري   2020/227

رقم 5149.
453 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETAT
 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR
TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26
KENITRA

H.B TUBE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : شارع بئر انزران 
طريق طنجة سوق أربعاء الغرب

الج ع  محضر  ب قس�سى 
 H.B لشركة  االسثتنائي  العام 
بساريخ املنعقد  ش.ذ.م.م   TUBE
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نقل  لعقد  وتبعا   2020 مارس   10  
الحصص االجس اعية تقرر ما يلي :

حصة   150 بيع  على  املصادقة 
هاروتيون  السيد  من  اجس اعية 
باملودن  السيد  لفائدة  باليبوصيام 

عبد اللطيف.
تعديل الفصلين 6 و 7 من النظام 

األسا�سي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  املحضر 
أربعاء الغرب بساريخ 3 سبس 0ر 2020 
السجل  ب لف   20/312 رقم  تحت 

السجاري رقم 25367.
454 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETA

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

BOUKMOUR AGRI شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : ب ك 23 س ب 
4214--4201 مناصرة بن منصور 

القنيطرة
 ب قس�سى محضر القرار االسسثنائي
BOUKMOUR للشريك الوحيد لشركة 
AGRI ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد 
ااملنعقد بالقنيطرة بساريخ فاتح يوليو 

2020 تقرر ما يلي :
لل وضوع  جديد  نشاط  إضافة 

االجس اعي.
توزيع األس دة الفالحية.

النظام  من   2 الفصل  تعديل 
األسا�سي.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 املحضر باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة
رقم  تحت   2020 سبس 0ر   2 بساريخ 
2020/2245 ب لف السجل السجاري 

رقم 47917.
455 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEE PAR LETA

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

KSIRIMOB شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجس اعي : رقم 336 حي 
اللي ون مشرع بلقصيري

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
تقرر  ش.و  ش.ذ.م.م   KSIRIMOB
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة م يزاتها هي كالسالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
.KSIRIMOB : التس ية

املوضوع الرئي�سي : البناء وأشغال 
مخسلفة.

حي   336 رقم   : االجس اعي  املقر 
اللي ون مشرع بلقصيري.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
حصة اجس اعية   1000 مقس ة إلى 

من فئة 100 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :
اللي ون  حي  فالحي،  الدريويش 
 500  : بلقصيري  مشرع   130 رقم 

حصة.
 500  : اسبانيا  مح د،  بوغالم 

حصة.
املج وع : 1000 حصة.

اإلدارة : عين مسيرين للشركة :
الحامل  الدريويش فالحي  السيد 
GN- لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

.100099
الحامل  مح د  بوغالم  السيد 
GN- لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

.102048
 وقد تم اإليداع القانوني لقوانين
الشركة باملحك ة االبسدائية ب شرع 
 2020 أغسطس   7 بلقصيري بساريخ 
السجل   2020/159 رقم  تحت 
السجاري رقم 259 وتحت رقم السجل 

الترتيبي 201.
456 P

NEXT STUDIO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE 

AL ABTAL N° 4 AGDAL RABAT 

RC 124853

تفويت حصص اجس اعية

واسسقالة / تعيين مسير جديد

NEXT STUDIO اتخذ شركاء شركة 

خالل الج ع العام االسسثنائي بساريخ 

26 أغسطس 2020 القرارات السالية :

بين  حصة   667 بسفويت  االقرار 

الغيساني  السيد  البائع  الشريك 

مح د والشريك املفوت إليه السيد 

الزعيمي أيوب.

 1000 أن  االجس اع  في  االقرار 

 NEXT  حصة املكونة لرأس ال شركة

 100.000 قدره   STUDIO SARL

السيد  أيدي  في  تج يعها  تم  درهم 

الزعيمي أيوب الذي أصبح الشريك 

الوحيد في الشركة.

الشركة  ستس ر  لذلك  نتيجة 

ذات  كشركة  وتع ل  الوجود  في 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الغيساني  السيد  املسير  اسسقالة 

مح د وتعيين السيد الزعيمي أيوب 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم AE7657 ك سير وحيد للشركة.

تحيين النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 106824 

بساريخ 16 سبس 0ر 2020.
مقسطف من أجل االشهار

457 P

GEOTECHNITAS
SARL AU

تأسيس ش.ذ.م.م
ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة 

في 4 سبس 0ر 2020 تم تحرير القوانين 

األساسية لـ ش.ذ.م.م م يزاتها كالسالي :

 GEOTECHNITAS  : التس ية 
SARL AU ش.ذ.م.م.

الهدف :
مخس0ر البنايات واألشغال العامة.

مكسب الدراسات الجيوتقنية.
البنايات واألشغال  دراسة التربة، 

املخسلفة.
: شارع الحسن األول إقامة  املقر 
عيبودي طابق الرابع شقة 26 ت ارة.

رأس املال : 100.000 درهم مقسم 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
للواحدة اكسسبت وحررت من طرف 

السيد موراد خطاطي 1000 حصة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
موراد  السيد  طرف  من  محدودة 

خطاطي.
السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 31 ديس 0ر.
يوم  من  تبسدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل السجاري.
اإلمضاء : تسند مه ة السوقيع مع 
املؤسسات  وج يع  البنكية  الوكالة 
الوحيد  السوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد موراد خطاطي.
تقييد  تم   : السجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
 16 بساريخ   130721 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.
458 P

STE MEDIAS
SARL AU

 ب قس�سى املحضر االسسثنائي املؤرخ
الشركة  قررت   2020 يناير   15 في 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
مقرها   MEDIAS SARL AU الوحيد 
الرح ان  عبد  زنقة   : االجس اعي 
 6 الطابق   2 يازمان  إقامة  الغافقي 

رقم 29 أكدال الرباط ما يلي :
زنقة  من  االجس اعي  املقر  نقل 
عبد الرح ان الغافقي إقامة يازمان 
أكدال الرباط   29 رقم   6 الطابق   2
 5.800 كيلومتر   2 إلى شارع الحسن 

طريق الدار البيضاء الرباط.
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تعديل البند 4 تبعا لذلك.

ب كسب  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

2020 تحت  16 سبس 0ر  تحت بساريخ 
رقم 106835.

459 P

ائس اينة أسفار كونساي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 05.37.72.97/60

الهاتف النقال : 06.62.74.43.37

LA MAISON DORE SPA
SARL AU

تأسيس
تأسيس  تم  ب قس�سى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد :

 LA MAISON  : اللقب االجس اعي 

.DORE SPA SARL AU

السيدة   : الواحد  الشريك 

 :  A697375 ط  و  ب  كديمي  لبنى 

1000حصة.

املسير : السيدة لبنى كديمي.

رأس املال : 100.000 درهم.

النشاط : 

صالون حالقة.

تسويق مسسحضرات السج يل.

املدة : 99 سنة.

 1 النهضة  حي   389  : العنوان 

إضافي الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   10 يوم  بالرباط  السجارية 
رقم   106726 رقم  تحت   2020

السجل السجاري 145847.
للبيان

460 P

 SECURITE UNCENDIE DE 
SAUVTAGE MARITIME

SARL

تعديل
ب وجب محضر بساريخ 16 مارس 

امل ثلين  الشركاء  غالبية  قرر   2020

 CIN N° حلي ة  بوتجيم  بالسيد 

A82736 القيام ب ا يلي :

بشرى  للسيدة  سهم   664 بيع 
الشالوي للسيد عبد السالم الشالوي 

الذي قبل 664 سه ا.

تحديث النظام األسا�سي.

للوثائق  القانوني  اإليداع  يسم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الثبوتية 

 23 بساريخ   740784 برقم  البيضاء 

يوليو 2020.

 SECURITE  : الشركة  إسم 

 INCENDIE DE SAUVETAGE

MARITIME

الشكل القانوني : ش.م.م.

شارع   133  : الرئي�سي  املقر 

شفشاوني عين سبع الدار البيضاء.
رأس املال : 

السالم  عبد  للسيد  سهم   664

الشالوي.
بشرى  للسيدة  سهم   334

الشالوي.

ح يدة  للسيدة  سهم   334

الشالوي.

334 سهم للسيدة ملياء الشالوي.

نعي ة  هناء  للسيدة  سهم   334

الشالوي.

461 P

أصفار بنسيدي سارلو
حل الشركة

بساريخ املحضر  أحكام   ب وجب 

 28 نوف 0ر 2019 تقرر ما يلي :

: أصفار  أو اس ها  الشركة  اسم 

بنسيدي سارلو.

املقر الرئي�سي : ساملية 2 زنقة 6 

محل أر�سي 8 الدار البيضاء.

ب وجب شروط مداوالت مؤرخة 

مجس ع  قرر   2019 نوف 0ر   28 في 

الشركات الزميلة حل الشركة املبكر 

وتصفيتها الودية.

السيد  ك صفاة  تعيينها  تم 

 2 في ساملية  املقيم  بنسيدي مح د 
زنقة 6 رقم 6 الدار البيضاء ومنحها 

أوسع السلطات السسك ال الع ليات 

االجس اعية.

في  السصفية  مقر  تثبيت  يسم 

ساملية 2 زنقة 6 محل أر�سي 8 الدار 

يجب  العنوان  هذا  وفي  البيضاء 

األع ال  وإخطار  املراسالت  إرسال 

والوثائق املسعلقة بالسصفية.

للوثائق  القانوني  اإليداع  تم 

بالسصفية  املسعلقة  واملستندات 

بالدار  السجارية  املحك ة  سجل  في 

 2018 نوف 0ر   7 بساريخ  البيضاء 

ب وجب الرقم 728135.

462 P

شركة كنيبة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 973 االمل 

توسعة القنيطرة

تأسيس شركة
بساريخ  خاص  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   2018 نوف 0ر   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة تح ل الخصائص السالية :

التس ية : كنيبة.

التسيير  مقاول   : املوضوع 

واالسسغالل الفالحي.

االمل   973 رقم   : املقر االجس اعي 

توسعة القنيطرة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الكامل للشركة.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1000 على  مقسومة  درهم 

بقي ة 100 درهم للحصة موزعة على 

الشكل السالي :

السيد كنيبة مح د 500 حصة.

السيد كنيبة حسن 500 حصة.

تعيين املسؤول : عين كنيبة حسن 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 11 ديس 0ر

2018 تحت رقم 50875.

463 P

STE KBS AGRICOLE شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 66 تجزئة املنزه 

بئر الرامي الشرقية القنيطرة

تأسيس شركة
بساريخ  خاص  عقد  ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   2020 ف0راير   3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة تح ل الخصائص السالية :

 STE KBS AGRICOLE  : التس ية 

.SARL AU

املوضوع : بيع األس دة بالسفصيل.

66 تجزئة  : رقم  املقر االجس اعي 

املنزه بئر الرامي الشرقية القنيطرة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الكامل للشركة.

 100.000  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1000 على  مقسومة  درهم 

بقي ة 100 درهم للحصة موزعة على 

الشكل السالي :

 1000 نعي ة  بردوزي  السيدة 

حصة.

السيد  عين   : املسؤول  تعيين 

نجيب خي مسؤوال عن الشركة ملدة 

غير محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ فاتح يونيو 

2020 تحت رقم 74579.

464 P

METRS BTP
SARL

46 شارع عقبة الشقة رقم 2 أكدال 

الرباط

تفويت الحصص
ب قس�سى محضر لجلسات الج ع 

الحصص  تفويت  وعقد  العام 

بساريخ املنعقد  املحين   والقانون 

بساريخ واملسجلين   2020 يوليو   21 

5 أغسطس 2020 تقرر ما يلي :
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حامل ملدبر  رمضان   السيد 
 ل ب ت و Z415168 فوت حصصه 
METRAS BTP املقدرة ب،  في شركة 
 150 حصة بالتساوي لشركائه   300
حصة لكل منه ا حيث أصبح توزيع 

حصص الشركة ك ا يلي :
السيد مصطفى بوروسيا ب ت و 

Z4389843 : 450 حصة.
السيد مح د امين الشايب ب ت 

و Z4400639 : 450 حصة.
وت ت اسسقالة وت0رئة ذمة السيد 
بنود  تغيير  تم  ك ا  ملدبر  رمضان 

املعنية بالقانون املحين.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 0ر   9 بساريخ  بالرباط  السجارية 
السجل   3458 رقم  تحت   2020

السجاري 140967.
465 P

K MOST
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط في 16 يوليو 2020 تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص السالية :
.K MOST SARL AU : التس ية

 100.000  : الشركة  رأس ال 
درهم.

 27 رقم  مسجر   : الشركة  عنوان 
بلوك 2 الع ارة رقم 4 ابو رقراق االمل 

6 الرباط.
نقل  مقاول   : املؤسسة  هدف 

البضائع.
املسير : أنس اجويل.

الضريبة املهنية : رقم 45909125.
 145653 رقم  السجاري  السجل 

باملحك ة السجارية بالرباط.
466 P

OREENO
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   2020 أغسطس   7 في  بالرباط 
مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاء 
محدودة بشريك وحيد بالخصائص 

السالية :

.OREENO SARL AU : التس ية
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

 30 الع ارة   : الشركة  عنوان 

موالي اح د الوكيلي   8 الشقة رقم 

حسان الرباط.

للدعاية  وكالة   : املؤسسة  هدف 

واالعالنات.

املسير : طارق بنهدة.
الضريبة املهنية : رقم 45912333.

 145655 رقم  السجاري  السجل 

باملحك ة السجارية بالرباط.

467 P

ACTIVCOM
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 أغسطس   12 في  بالرباط 

مسؤولية  ذات  مؤسسة  إنشاء  تم 

محدودة بشريك وحيد بالخصائص 

السالية :

 ACTIVCOM SARL  : التس ية 

.AU
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.

 30 الع ارة   : الشركة  عنوان 

موالي اح د الوكيلي   8 الشقة رقم 

حسان الرباط.

للدعاية  وكالة   : املؤسسة  هدف 

واالعالنات.

املسير : منعم طويل.
الضريبة املهنية : رقم 25105067.

 145651 رقم  السجاري  السجل 

باملحك ة السجارية بالرباط.

468 P

CDAR
SARL

مسعلق بالحل املسبق للشركة
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

ذات   CDAR لشركة  العادي  الغير 

يوم املنعقد  املحدودة   املسؤولية 

 12 ديس 0ر 2019 تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

ح امو  الخ ار  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 18 القاطن بالرباط قطاع   F89043

»أ«  ع ارة  فيالو  شارع  الرياض  حي 

ك صفي للشركة خالل   2 شقة رقم 

مدة السصفية.

 مقر السصفية : إقامة شي اء رقم 1

وزنقة  اس اعيل  موالي  زنقة  زاوية 

إدريس االك0ر القنيطرة.

اإليداع القانوني : تم إيداع السصريح 

 السعديلي باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة

 77 تحت رقم   2020 يناير   8 بساريخ 

بالسجل الترتيبي.
للسلخيص والنشر

التسيير

469 P

B.T 2 I شركة
ش.م.م

رأس الها : 40.000 درهم

 املقر االجس اعي : حي االنطالق

رقم 251 جرادة

 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 

أغسطس 2020 تقرر تأسيس شركة 

ذات  مسؤولية محدودة بالخصائص 

اآلتية :

التس ية : شركة B.T 2 I ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجس اعي : حي االنطالق رقم 

251 جرادة.

الهدف االجس اعي : 

بناء وأشغال مسنوعة.

املياه  قنوات  الطرق،  أشغال 

والصرف الصحي.

املدنية  الهندسة  وأشغال  البناء 

االخرى )مسالك).

املساجرة.

في  محدد   : االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ 40.000 درهم بقي ة 100 درهم 

للحصة.

بييا  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

السعريف  لبطاقة  الحامل  حسن 

الوطنية رقم F177616 ك سير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

 35531 رقم  تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ 8 سبس 0ر 2020.
املسير

470 P

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.49.96

SAZICO
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2020 سبس 0ر   2 بساريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات السالية :

.SAZICO : التس ية

املقر االجس اعي : 81 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

مقس ة إلى :

درهم   100 فئة  من  حصة   340

لفائدة ناجية غلو�سي.

درهم   100 فئة  من  حصة   330

لفائدة مح د زيناوي.

درهم   100 فئة  من  حصة   330

لفائدة سارة زيناوي.

سارة  السيدة  تعيين   : التسيير 

زيناوي مسيرة وحيدة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

 16 يوم  البيضاء  بالدار  السجارية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 746161.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.

املدة : 99 سنة.

السجل السجاري : 472263.

471 P
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FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

MEHASO IMMO
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 2020 اغسطس   26 بساريخ  البيضاء 
تم تأسيس شركة باملواصفات السالية :

.MEHASO IMMO : التس ية
املقر االجس اعي : 81 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء.
اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
درهم   100.000  : الرأس ال 

مقس ة إلى :
درهم   100 1000 حصة من فئة 

لفائدة حسناء بعتي.
السيدة حسناء  تعيين   : التسيير 

بعتي مسيرة وحيدة للشركة.
 اإليداع القانوني باملحك ة السجارية

بالدار البيضاء يوم 11 سبس 0ر 2020 
تحت رقم 745817.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديس 0ر.

املدة : 99 سنة.
السجل السجاري : 471913.

472 P

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

STE BAHR ALGHAZAL
السصفية املبكرة

 BAHR شركة  مساه وا  قرر 
املبكرة  السصفية   ALGHAZAL
وعينوا   2020 ف0راير   3 في  للشركة 
مصفي  مكريم  بوشعيب  السيد 

للشركة.
وتعيين عنوان السصفية 77 شارع 

براطون الجيروند الدارالبيضاء.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة السجارية بالبيضاء 
رقم  تحت   ،2020 يوليو   14 بساريخ 

.739458
473 P

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.49.96

STE  AIN RAHMA
السصفية املبكرة

 AIN شركة  مساه وا  قرر 

للشركة  املبكرة  السصفية   RAHMA

في 7 يوليو 2020 وعينوا السيد عبد 

الرح ان افقيهي  مصفي للشركة.

بشارع  السصفية  عنوان  وتعيين 

الشطر   41 رقم  االفريقية  الوحدة 

السادس حي دج عة الدارالبيضاء.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية بالبيضاء 

2020، تحت رقم  11 سبس 0ر  بساريخ 

.745666

474 P

STE DREAM DELIVREY
شركة ذات مسؤولية محددة

تاسيس شركة
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 

تم تاسيس شركة   ،2020 يوليو   28

ذات مسؤولية محدودة م يزاتها ك ا 

يلي :

 DREAM التس ية :  دريم دليفيري

.DELIVERY

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في ا يلي :

والسوصيل  االلكترونية  السجارة 

املنزلي لج يع املنسجات والخدمات.

الوطنية  الشراكات  ج يع  اقامة 

الشركاء  أو  الشركات  مع  والدولية 

الغرض  لديهم نفس  الذين  االخرين 

لسعزيز املهارات أو للس ثيل.

ج يع املنسجات والخدمات  شراء 

عنها بالنيابة  وتصديرها   وبيعها 

 أو نيابة عن أطراف ثالثة.

وبصورة أعم، ج يع املعامالت من 

كانت مالية أو تجارية  أي نوع، سواء 

بشكل  تقع  عقارية،  أو  منقولة  أو   

مباشر أو غير مباشر على الهدف أعاله 

أو محلقة  م اثلة  أشياء  أي  إلى  أو  

 من املحس ل أن تف�سي الى توسيعه

 أو تطويره.

شارع   4 يقع في   : املقر االجس اعي 

املنصور  يعقوب  حي  الفضيلة، 

الرباط املغرب.

 300.000  : الشركة  راس ال 

حصة من   3000 الى  درهم مقس ة 

درهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكسسابها من طرف 3 شركا ءالذين هم 

حصة،   2100 السيد سعد الي ني   :

السيد ريان أنيس زني0ر 600 حصة.

السيد الغالي املنهدز 300 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

تسير الشركة من طرف   : االدارة 

السيد سعد الي ني املغربي الجنسية 

وذلك ملدة غير محدودة.

االرباح الصافية ي كنها،   : االرباح 

وبعد قرار  بعد كل اقسطاع قانوني، 

السنوية،  العادية  العامة  الج عية 

االحسياطي  اموال  تكون  او  توزع  أن 

املنصوص عليه قانونا.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجاري بالرباط تحت رقم 145897.
االشارة والنص

475 P

STE WEDIGITCOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط

تاسيس شركة
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   ،2020 يوليو   9 يوم  بالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

الخصائص  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 ،  WEDIGITCOM  : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

الهدف االجس اعي : تقديم الخدمة 

االعالمية للخواص واملقاوالت.

تطوير أنظ ة املعلومات.

املقر االجس اعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.

 80.000  : االجس اعي  الراس ال 

درهم مقس ة الى 800 حصة من فئة 

100 درهم مكستبة ومحررة من طرف 

للسيد  ومخصصة  الوحيد  الشريك 

أسامة كساني.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديس 0ر.

أسامة  السيد  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  كساني 

محدودة.

تقييد  تم   : القانوني  االيداع 

بالرباط  السجاري  بالسجل  الشركة 

رقم  تحت   ،2020 سبس 0ر   16 يوم 

.145907

476 P

STE ALLO KORSA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الراس ال : 100.000 درهم

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

وضع  تم   ،2020 سبس 0ر  فاتح 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

وحيد   بشريك  محدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية :

.STE ALLO KORSA : التس ية

في  مقاول   : االجس اعي  الهدف 

النقل بالهاتف.

حي   12 رقم   : االجس اعي  املقر 

االندلس سال.

املدة  االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجس اعي  الراس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

السيد حسن اليو�سي 100 حصة.

السنة االجس اعية : تبسدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديس 0ر من كل سنة.
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حسن  السيد  تعيين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  اليو�سي 

الوثائق  على  وك وقع  محدودة 

البنكية.

السجاري  السجل  االيداع  تم 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بسال بساريخ 14 سبس 0ر 2020، تحت 

رقم 31889.

477 P

STE KIVAR METAL

SARL AU

تاسيس شركة
وضع   2020 يوليو   17 تم بساريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE KIVAR METAL  : التس ية 

.SARL AU

الهدف : تاجر العقاقير بالسقسيط.

غيار  وقطع  مسسلزمات  في  تاجر 

السيارات.

الحي الصناعي،   : املقر االجس اعي 

النخيل، رقم 310 قلعة السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

20 يوليو 2020.

 100.000  : االجس اعي  الراس ال 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاالتي :

السيد مح د ازغمي 1000 حصة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر.

السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

مح د ازغمي.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 

رقم  تحت   ،2020 سبس 0ر   8

.2020/205

السجل السجاري : 4147.

478 P

DREAMERS COMPANY
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 46 BOULEVARD

 ZERKTOUNI QUARTIER
GAUTHIER CASABLANCA

RC N°: 444531
ت ديد غرض الشركة وتحديث 

النظام االسا�سي
شركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
 DREAMERS COMPANY SARL
، خالل الج ع العام االسسثنائي   AU
بساريخ 31 أغسطس 2020، القرارات 

السالية :
ت ديد غرض الشركة الى :

البصري  الس عي  االنساج 
والوسائط املسعددة.

االتصال  مجال  في  االستشارات 
والعالقات العامة والشراكات.

الرياضيين  وتسويق صورة  ادارة 
والفنانين.

الصحافة االلكترونية.
التسويق واالتصال الرقمي.

العالمة  ومحسوى  املجس ع  ادارة 
السجارية.

والهويات  الجرافيك  تص يم 
املرئية واملواثيق الرسومية.

تص يم املوقع وتحسين محركات 
البحث.

النظام  في  املقابل  السعديل 
االسا�سي.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 
رقم  تحت  للدارالبيضاء  السجارية 

745913 بساريخ 14 سبس 0ر 2020.
مقسطف من أجل االشهار

479 P

شركة 2 باك سيرفس ماغوك
مقرها االجس اعي : 73 تجزئة جون 

بابسيست الشقة رقم واحد بير الرامي 
القنيطرة

الهاتف : 06.69.15.99.55
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   2019 أكسوبر   23 بالقنيطرة يوم 
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

السالية :

التس ية : 2 باك سيرفس ماغوك.
تجزئة جون   73  : املقر االجس اعي 
بابسيست الشقة رقم واحد بير الرامي 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

نقل البضائع،   : موضوع الشركة 
أع ال مسنوعة أو انشائية واسسيراد 

وتصدير.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

درهم.
عبد  السيد  الى  أسند   : التسيير 

الكريم أكسو.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 
23 أكسوبر 2019، سجل تجاري رقم 

.53411
480 P

 STE HYBRID
ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم
مقرها االجس اعي : ع ارة 30 شقة 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حسان 

الرباط
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط قد تم تاسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص السالية :
 STE HYBRID  : التس ية 

.ENVIRONNEMENT
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أشغال البناء   : الهدف االجس اعي 

والبستنة واالشغال الع ومية.
 100.000  : الشركة  راس ال 

درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديس 0ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 30 رقم  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
أح د  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

لوكيلي حسان الرباط.
عادل  مح د  السيد   : التسيير 

بنيوسف.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 0ر   15 يوم  بالرباط  السجارية 

2020، تحت رقم 3632.
للخالصة والسذكير

املسير

481 P

STE GOLD CACTUS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة 30 شقة 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حسان 

الرباط
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط قد تم تاسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تح ل الخصائص السالية :
.STE GOLD CACTUS : التس ية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أشغال البناء   : الهدف االجس اعي 

والبستنة واالشغال الع ومية.
 100.000  : الشركة  راس ال 

درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديس 0ر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 30 رقم  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
أح د  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

لوكيلي حسان الرباط.
ايت  أس اء  السيدة   : التسيير 

داوود.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 0ر   15 يوم  بالرباط  السجارية 

2020، تحت رقم 3619.
للخالصة والسذكير

املسير

482 P
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STE NOOM MARKET
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راس الها : 100.000 درهم

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 
القانون  وضع  تم   ،2020 مارس   3
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي  

املحدودة وذات الخصائص السالية :
 STE  : االجس اعية  التس ية 

.NOOM MARKET SARL
املواد  بائع   : االجس اعي  الهدف  

الغذائية.
سال  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

الجديدة رقم 1187 سال الجديدة.
املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :
السيد هشام الحيان 500 حصة.

 500 الحيان  رضوان  السيد 
حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 
يناير الى 31 ديس 0ر من كل سنة.

تم تعيين السيد هشام   : التسيير 
ملدة  للشركة  وموقع  ك سير  الحيان 

غير محدودة.
السجاري  السجل  االيداع  تم 
ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 
بسال بساريخ 10 سبس 0ر 2020، تحت 

رقم 31857.
483 P

STE TIHLI SAHARA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راس الها : 100.000 درهم
تاسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 
القانون  وضع  تم   ،2020 يوليو   9
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي  

املحدودة وذات الخصائص السالية :

 STE TIHLI : التس ية االجس اعية

.SAHARA SARL

الهدف  االجس اعي : بيع منسوجات 

كل  وتصدير  اسسيراد  السج يل، 

املنسجات املرتبطة بالنشاط.

االبطال  شارع   : االجس اعي  املقر 
حي ال0ركة قرية أوالد مو�سى   24 رقم 

سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

السيد سعيد فاتح 1000 حصة.

السنة االجس اعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديس 0ر من كل سنة.

تم تعيين السيد سعيد   : التسيير 

فاتح ك سير وموقع للشركة ملدة غير 

محدودة.
السجاري  السجل  االيداع  تم 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بسال، تحت رقم 31585.

484 P

STE IWINA TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 7 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2020 سبس 0ر 

الشركة ذات امل يزات السالية :

 STE IWINA  : التس ية 

.TRANSPORT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ب ساهم واحد.

املسسخدمين  نقل   : املوضوع 

لفائدة الغير.

القا�سي  شارع   : الرئي�سي  املقر 
عياض، رقم 17 بوجدور.

 100.000 : حدد مبلغ   الرأس ال 

حصة من   1000 الى  درهم مقس ة 

ي لكها  للواحدة،  درهم   100 فئة 

بالكامل السيد سيد القوم يحيى.

السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

سيد القوم يحيى.

بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

2020، تحت رقم  15 سبس 0ر  بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/2168

رقم  السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.33039

485 P

STE ATRKA TRANS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 10 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،2020 سبس 0ر 

الشركة ذات امل يزات السالية :

.STE ATRKA TRANS : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

النقل الوطني والدولي   : املوضوع 

أي  من  والبضائع  السلع  لج يع 

نقل الغير والنقل امل0رد الوطني  نوع، 

والدولي .. الخ.
املقر الرئي�سي : زنقة بوملان رقم 87 

حي الخط الرملة 1 العيون.

 100.000 : حدد مبلغ   الرأس ال 

حصة من   1000 الى  درهم مقس ة 

مقس ة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

كاالتي :

 500  .. اطركاع  مح د  السيد 

حصة.

 .. سويري  ايت  اس اعيل  السيد 

500 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

ايت  اس اعيل  و  اطركاع  مح د 

سويري.

بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

2020، تحت رقم  15 سبس 0ر  بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   2020/2167

رقم  السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.33043

486 P

STE CHARAF INTERIM
SARL AU

RC N° : 30625
تاسيس شركة

يناير   28 بساريخ  بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية  انشاء   2020
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

السالية :
 STE CHARAF  : التس ية 

.INTERIM
املؤقت  السوظيف   : النشاط 

وتقييم الكفاءات.
ع ارة الحبوس   : املقر االجس اعي 
الطابق الثالث رقم 1052 شارع مكة 

العيون.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

الساسيس.
راس ال : 100.000 درهم مقس ة 

على 1000 حصة موزعة كالسالي :
شرف  املصطفى  مح د  السيد 

الدين .... 1000 حصة.
تم تعيين السيد مح د   : التسيير 
ك سير  الدين  شرف  املصطفى 

للشركة ملدة غير محدودة.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحك ة االبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2020 يناير   28 بساريخ 

.2020/227
487 P

STE STATION EDDARDAK
SARL AU

CAPITAL : 90.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : SOUK EL HAD
 BNI BOUNSAR TARGUIST AL

HOCEIMA
بساريخ  ب قس�سى عقد عرفي حرر 
تاسيس  تم   ،2020 أغسطس   31
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد بامل يزات السالية :
 STATION  : التس ية 

.EDDARDAK SARL AU
: سوق االحد بني  املقر االجس اعي 

بونصار تارجيست الحسي ة.
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الهدف : املطعم بسعر ثابت.
 TENANT UN MAGASIN

.D’ALIMENTATION GENERALE
املدة : 99 سنة.

90.000 درهم مقسم   : الراس ال 
الى 900 حصة من قي ة 100 درهم.

الشريك الوحيد : السيد الدرداك 
عبد الغفور 900 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
يناير الى 31 ديس 0ر.

عبد  الدرداك  السيد   : االدارة 
القانون  في  املسير  يعس0ر  الغفور 

االسا�سي ملدة غير محدودة.
لالحسياطات   %  5  : االرباح 

القانونية والباقي للشريك الوحيد.
لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 ،2019 سبس 0ر   14 يوم  بسارجيست 

تحت رقم 52.
ب ثابة مقسطف وبيان

488 P

STE BAIE 431
السجل السجاري رقم : 43703 

اكادير
تاسيس شركة

 26 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة  تاسيس  تم   ،2020 يونيو 
مدنية عقارية ذات املوصفات السالية:

.STE BAIE 431 : التس ية
الحيازة   : االجس اعي  الهدف 
الشراء  طريق  عن  سواء  واالمسالك 
السن ية،  امللكية،  املساه ة،  أو 
االدارة  التهيئة،  البناء،  السحويل، 
والحقوق  العقارات  ج يع  وكراء 

العقارية.
فيال  أكادير،   : االجس اعي  املقر 
أمادل  تجزئة   586 رقم  انس، 
 80502 شاطئ امسون  تاسبالست، 

ع الة أكادير اداوتانان.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل السجاري ماعدا 

الحل املسبق أو الس ديد.
 HOLDING شركة   : الشركاء 
املسؤولية  ذات  شركة   ELYO
درهم،   1000 برأس ال   ، املحدودة 

شارع   55 ب راكش  مقرها  الكائن 

جاكار،  ع ارة  الخامس،  مح د 

 99 كليز   ،33 الشقة رقم   ،5 الطابق 

حصة؛

 ELSA VALENTINE السيدة 

 18 املزدادة بساريخ   ،GOERLINGER

يوليو 1990 بباريس فرنسا، املقاطعة 

الساكنة  الجنسية،  فرنسية   ،14
 ،586 رقم  انس،  فيال  بأكادير، 

تاسبالست، شاطئ امسون، الحاملة 

 ،19DA88093 رقم  السفر  لجواز 

 1  ،2029 أبريل   22 الى غاية  صالح 

حصة.

يسكون من   : الراس ال االجس اعي 

 100 الى   1 درهم مقسم من   1000

للحصة،  درهم   10 فئة  من  حصة 

تحريرها  وتم  نقدا  كلها  اكسسبت 

بالكامل.

 ELSA تم تعيين السيد   : التسيير 

  VALENTINE GOERLINGER

مسيرة وحيدة تأسيسيا للشركة، ملدة 

غير محدودة.

السنة  تبسدئ   : املالية  السنة 

املالية من تاريخ فاتح يناير الى غاية 

31 ديس 0ر من كل سنة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2020 يوليو   29 بساريخ  باكادير، 

تحت رقم 93413.
للخالصة والبيان

489 P

STE SOGEFICOM

 STE PRIMOX TRAVAUX
SARL AU

تاسيس شركة
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

يوليو   20 بساريخ  فاس  في  محدودة 

2020، ذات الخصائص السالية :

 PRIMOX TRAVAUX  : التس ية 

.SARL AU

اليوبية  اقامة   : االجس اعي  املقر 
شار   2 االول مكسب  الطابق   7 رقم 

عالل بن عبد هللا فاس.

مسنوعة  أشغال   : الهدف 

.TRAVAUX DIVERS

.NEGOCE تجارة حرة

.MAINTENANCE االصالح

املدة : 99 سنة.
رأس ال : 100.000 درهم مقس ة 

الى 1000 حصة من فئة 100 درهم.
الشريك الوحيد : السيد الذاكري 

 100.000 حصة ب   1000  ... سامي 

درهم.

السيد   : واالمضاء  التسيير 

الذاكري سامي.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بفاس  السجارية  املحك ة 

2020/2156 بساريخ 14 يوليو 2020.

490 P

 STE TAWJGALTE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

ومسجل ب دينة   ،2020 سبس 0ر   10

 ،2020 سبس 0ر   11 بساريخ  تزنيت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محددة  وحيد،  بشريك  محدودة 

العناصر ك ا يلي :

 STE TAWJGALTE  : التس ية 

.SARL AU

املقر االجس اعي : دوار الناصر ايت 

سيدي  اقليم  ابضر،  ج اعة  علي، 

افني.

او  املخسلفة  االشغال   : الغرض 

البناء، السجارة ب واد البناء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تاسيسها.

املسير : س اع مح د.
100.000 درهم مقسم   : رأس ال 

الى 1000 حصة ب ا قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة ك ا يلي :

السيد س اع مح د.

من   : السنة االجس اعية او املالية 

فاتح يناير الى 31 ديس 0ر.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

املحك ة االبسدائية لتزنيت تحت رقم 

2020/666 بساريخ 16 سبس 0ر 2020.

491 P

STE CAFE DES EPICES
SARL AU

 ،2020 يوليو   13 بساريخ  تم 

اجس اع عام اسسثنائي حدد ب وجبه 

النقاط االتية :

تم زيادة مبلغ 1.040.000 درهم في 
 1.240.000 رأس ال الشركة ليصبح 

درهم.

 10400 بخلق  ت ت  الزيادة  هذه 

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

1.040.000 درهم وت ت هذه  بايداع 

للشريك  الجاري  بالحساب  الزيادة 

الوحيد.

الحصص  ترتيب  يصبح  وبالسالي 

على الشكل السالي :

ك ال  للسيد  حصة   12.400

الفطيمي.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

14 سبس 0ر  السجارية ب راكش بساريخ 

2020، تحت رقم 115368.

492 P

 STE CAPITONE GESTION

 INTERNATIONALE
SARL AU

 ،2020 يوليو   20 بساريخ  تم 

اجس اع عام اسسثنائي حدد ب وجبه 

النقاط االتية :

تم زيادة مبلغ 180.000 درهم   في 
 190.000 ليصبح  الشركة  رأس ال 

درهم.

 18.000 هذه الزيادة ت ت بخلق 

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

هذه  وت ت  180.000درهم  بايداع 

السنوات  أرباح  بادماج  الزيادة 

املاضية الغير املوزعة.

الحصص  ترتيب  يصبح  وبالسالي 

على الشكل السالي :
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جغفيغو  للسيد  حصة   19.000

كاريل ماثيو.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

16 سبس 0ر  السجارية ب راكش بساريخ 

2020، تحت رقم 109948.

493 P

STE CABINET AL JARROOUDI

24 AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

  TEL : 05.36.60.40.43

FAX : 05.36.33.32.42

EMAIL : cabinetajarroudi2@gmail.com

STE PETROLE CHALUTIER

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : ميناء بني انصار 

الناظور

رقم السجل السجاري رقم : 5295

العام  الج ع  ب قس�سى 

 3 بساريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

 PETROLE لشركة   2020 سبس 0ر 

CHALUTIER تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية.

تبني القانون الجديد للشركة.

لاليداع  الصالحيات  كل  منح 

والنشر.

الضبط   كسابة  لدى  االيداع  تم 

باملحك ة االبسدائية بالناظور بساريخ 

9 سبس 0ر 2020، تحت رقم 3038.
االجل النشر والسبليغ

494 P

اكاكونسا

رقم 26 ع ارة املسسقبل، شارع ابن العربي الحي 

الصناعي أكادير

STE DETROIT STONE

SARL

الغير  العام  الج ع  ب وجب  قرر 

سبس 0ر   3 بساريخ  املنعقد  العادي 

2020، تقرر ما يلي :

بيع حصص الشركة :

تم تفويت حصص:

 MOHAMED BELLI  ...... السيد

12500 حصة.

 EL HOCINE BELLI  ..... السيد 

2500 حصة.

 OTHMAN BELLI ..... السيد 

2500 حصة.

 FATIMA ZAHRA السيدة  الى 

 ABOULHOUKOUQ  ..... 17500

حصة.

توزيع راس ال الشركة : 

 MOHAMED BELLI  ...... السيد

 2.000.000  ...... حصة   20.000

درهم.

 FATIMA ZAHRA السيدة 

 ABOULHOUKOUQ ... 17.500

حصة ...... 1.750.000 درهم.

 EL HOCINE BELLI  ..... السيد 

5000 حصة ... 500.000 درهم.

 OTHMAN BELLI ..... السيد 

5000 حصة .... 500.000 درهم.

تعيين املسير :

 MOHAMED BELLI السيد 

الوطنية  السعريف  للبطاقة  الحامل 
رقم J4974 مسير الشركة.

 FATIMA ZAHRA السيدة 

الحاملة   ABOULHOUKOUQ

رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 

LG35349 مساعدة مسيرة للشركة.

االمضاء :
قررت الشركة ان االمضاء سسكون 

 MOHAMED السيد  بين  مشترك 

BELLI الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

 FATIMA ZAHRA و السيدة   J4974

الحاملة   ABOULHOUKOUQ

.LG35349 للبطاقة الوطنية رقم

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،2020 سبس 0ر   14 بطانطان بساريخ 

تحت رقم 173، السجل السجاري رقم 

.3677

495 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : AV AL MASSSIRA IM MAJID APPT

N°3 TIFELT

STE OULA DIAG CENTER
SARL

تاسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 
انشاء  تم   ،2020 أغسطس   27  
تسصف  التي  الشركة  قانون  واقامة 

ك ا يلي :
 STE OULA DIAG  : التس ية 

.CENTER SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف : مدرسة لسدريب ميكانيك 

السيارات وتشخيصها.
تجزئة   72 رقم   : املقر االجس اعي 

طارق تيفلت.
املدة : 99 سنة.

درهم مقس ة   10.000  : راس ال 
درهم   100 بقي ة  حصة   100 في 
موزعة على الشركاء 50 حصة لفائدة 
اورحو مح د 50 حصة لفائدة مح د 

لحرش.
مح د  اورحو  السيد   : التسيير 
 ،J152910 رقم البطاقة الوطنية رقم
مح د لحرش رقم البطاقة الوطنية 

رقم AB32767 ملدة غير محددة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
10 سبس 0ر  االبسدائية بتيفلت بساريخ 

2020، تحت رقم 149.
496 P

STE GLOBAL AGRITECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راس الها : 1.000.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم140 شارع 
ايفني حي االمل تيفلت

ب قس�سى عقد عرفي بالخ يسات 
بساريخ 2 سبس 0ر 2020، تقرر ما يلي :

 100.000 الزيادة في راس ال من 

درهم الى 1.000.000 درهم.

الجديد  الشركة  ليصبح رأس ال 

ك ا يلي 1.000.000 درهم.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري تحت  بالخ يسات، 

رقم 1148 بساريخ 6 سبس 0ر 2020.

497 P

STE PLATIUM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 3.500.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 8 زنقة 

صنعاء الرباط

 5 مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركاء  أج ع  قد   ،2020 أغسطس 

شركة على ما يلي :

الشركة  راس ال  في  الزيادة 

 1.500.000 من  درهم   2.000.000

درهم   3.500.000 ليصبح  درهم 

وذلك من الحساب الجاري للشركاء.

من القانون  و7   6 تغيير البندين 

االسا�سي.

االسا�سي  النظام  صياغة  اعادة 

للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم  قد 

السجاريةبالرباط  باملحك ة  الضبط 

بساريخ فاتح سبس 0ر 2020، تحت رقم 

.3216

498 P

STE MATERIELS BUSINESS
SARL

راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : البدر، ج ه 9 

أ 86 رقم 6 الطابق 2 عين السبع 

الدارالبيضاء

للج ع  العرفي  العقد  ب وجب 

يوليو   7 بساريخ  االسسثنائي  العام 

2020 تم االتفاق على ما يلي :
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مقرها  في  الشركة  تصفية 

االجس اعي وتعيين السيد عبد الكبير 

الحداد مصفيا اخسياريا للشركة.

السجارية  باملحك ة  تم 

 ،2020 11 سبس 0ر  في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 745780.

499 P

STE SELALMI TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
عقد عرفي مؤرخ يوم  ب قس�سى  

بالقنيطرة   2020 أغسطس   24

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

طرانس  الساللمي   : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك  وحيد.

كل االنشطة املرتبطة   : املوضوع 

السياحي،  النقل  االشخاص،  بنقل 

نقل البضائع. نقل املسسخدمين.
الراس ال  حدد   : راس ال 

االجس اعي للشركة في 100.000 درهم 

اجس اعية  حصة   1000 الى  مقسم 

من فئة 100 درهم للحصة.

السيدة الساللمي رجاء   : الشركاء 

1000 حصة اجس اعية.

حصة   1000  ... املج وع 

اجس اعية.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

23 شارع انوال،  املقر االجس اعي : 

 4 رقم  مكسب   ،11 فلوري  اقامة 

مي وزة القنيطرة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

الساللمي رجاء ك سيرة وحيدة وذلك 

ملدة غير محددة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 15 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

سبس 0ر 2020، تحت رقم 2695.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
2020، تحت رقم  15 سبس 0ر  بساريخ 

55995 للسجل السحليلي.
مقسطف للنشر واالشهار

500 P

STE  MAMTAH TRANS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تاسيس شركة

عقد عرفي مؤرخ يوم  ب قس�سى  
بالقنيطرة   2020 أغسطس   17
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 
الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :
التس ية : م طاه طرانس ش.م.م.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
كل االنشطة املرتبطة   : املوضوع 
السياحي،  النقل  االشخاص،  بنقل 

نقل البضائع.
الراس ال  حدد   : راس ال 
20.000 درهم  االجس اعي للشركة في 
200 حصة اجس اعية من  مقسم الى 

فئة 100 درهم للحصة.
 .. السيد مطاهرة جواد   : الشركاء 

100 حصة اجس اعية.
 100  .. يوسف  معروفي  السيد 

حصة اجس اعية.
املج وع .. 200 حصة اجس اعية.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
الساسيس النهائي.

23 شارع انوال،  املقر االجس اعي : 
 4 رقم  مكسب   ،11 فلوري  اقامة 

مي وزة القنيطرة.
التسيير : تم تعيين السيد مطاهرة 
ك سير وحيد وذلك ملدة غير  جواد  

محددة.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

9  سبس 0ر 2020، تحت رقم 2571.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
تحت رقم   ،2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

55887 للسجل السحليلي.
مقسطف للنشر واالشهار

501 P

 STE KHALILA ELEK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 10.000 درهم
مقرها االجس اعي : دوار السرافح 
سيدي ع ر الحا�سي سيدي قاسم

بيع الحصص 
وتغيير الشكل القانوني لشركة

بساريخ عرفي  عقد  ب قس�سى   تم 
االجس اعي   باملقر   2020 يوليو   17  
  KHAILA ELEK SARL AU لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

ذات الشريك الوحيد اقرار ما يلي :
 100 اجس اعية  حصة   50 بيع 
السيد  من  الواحدة  للحصة  درهم 
كحيل مح د الى السيد كحيل مح د.
النظام  من   7 الفصل  تعديل 

االسا�سي.
 100 مالك  مح د  كحيل  السيد 

حصة.
تحويل شركة KHAILA ELEK من 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 
 28 بساريخ   371 رقم  تحت  قاسم 

أغسطس 2020.
502 P

GLOBAL SOLUTION
SARL AU

تحويل املقر اإلجس اعي
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

 15 يوليو 2020 تقرر ما يلي :
قرر   : اإلجس اعي  املقر  تحويل 

حسن  السيد  الوحيد  الشريك 
اإلجس اعي  املقر  تحويل  ادعيكل 
 ،2 للشركة إلى العنوان الجديد رقم 

شارع عنابية، حي الرياض، الرباط.
قرر   : الشركة  تس ية  تعيين 

حسن  السيد  الوحيد  الشريك 
ادعيكل تغيير تس ية الشركة إلى :

.RABAT TEAM رابا تيم

قرر   : الشركة  نشاط  توسيع 

حسن  السيد  الوحيد  الشريك 

ادعيكل توسيع نشاط الشركة.

غذائية  وجبات  وإعداد  طبخ 

ج اعية.

أع ال بناء مسنوعة وإنشاءات.

السصدير واإلسسيراد. 

تحديث القانون الداخلي للشركة 

قرر  السابقة،  القرارات  نتيجة 

الشريك الوحيد تعديل املواد 2،3 4 

من النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

بساريخ  بالرباط  السجارية  باملحك ة 

16 سبس 0ر 2020 تحت رقم السجل 

السجاري 106825.
ملخص قصد النشر

503 P

NEYKA DISTRIBUTION
SARL

نقل املقر اإلجس اعي
ت ديد الهدف اإلجس اعي

 125789  : الرباط  تجاري  سجل 

انعقد الج ع   2020 يوليو   7 بساريخ 

 NEYKA لشركة  العادي  الغير 

شركة    DISTRIBUTION SARL

املسؤولية، رأس الها 10.000 دره ا، 

2، ساحة أبو بكر  مقرها اإلجس اعي  

أكدال،  الرباط   ،1 مسجر  الصديق، 

حيث ت ت املصادقة على ما يلي :

 54 إلى  اإلجس اعي  املقر  نقل   1-

الحي اإلداري السقدم الرباط.

إلى  اإلجس اعي  الهدف  ت ديد   2-

م ون.

األسا�سي  النظام  تحيين   3-

للشركة واملصادقة عليه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 106830 

بساريخ 16 سبس 0ر 2020.

504 P
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KPR NET
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

رأس الها  : 100.000 دره ا
سجل تجاري 145935

ت ت   2020 سبس 0ر   16 بساريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 
KPR NET SARL AU شركة محدودة 
واحد،  شريك  ذات  املسؤولية 
رأس الها   100.000 دره ا، مقرها 
اإلجس اعي 6 زنقة ضاية عوا، الطابق 

4، الشقة 16، أكدال الرباط.
الشريك الوحيد : السيد منصف 
الشرفاوي الحامل للبطاقة الوطنية 

رقم A329265، ب 1000 حصة.
النشاط السجاري : تأطير ومعاينة 

أشغال إصالح السكن واملكاتب.
غير  ملدة  الشركة،  تسيير  فوض 
محدودة، للسيد منصف الشرفاوي 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.A329265
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط.
505 P

آل الشيخ العلوي لكبير

خبير في الحسابات

مندوب الحسابات

خريج معهدي العلوم السياسية والسجارية 

بفرنسا

زنقة املع ورة 79 القنيطرة املغرب 14000

الهاتف النقال : 061.17.19.55

الهاتف : 037.37.98.78

RAIMY SOCIETE AGRICOLE
SARL

شركة ذات مسؤولية محودة
الرأس ال : 7.000.000.00 درهم

 RUE 6 QUARTIER INDUSTRIEL
القنيطرة

إعالن عن إقرار هبة حصص
RC : 24679

العام  الج ع  قرار  ب قس�سى  تم 
يونيو   29 بساريخ  اإلسسثنائي للشركاء 
لشركة  اإلجس اعي  باملقر   ،2020
 RAIMY SOCIETE AGRICOLE
SARL شركة ذات مسؤولية محدودة 

إقرار ما يلي :

إقرار هبة حصص :
ث انية آالف وسسة وثالثون حصة 
 MORA MASCARO م لوكة للسيد
 MORA لصالح السيد JOSE MARIA

.ESTOPA EVA JOANA
وأربعون  وت انية  آالف  ث انية 
 MORA للسيد  م لوكة  حصة 
 MASCARO JOSE MARIA
 MORA ESTOPA السيد  لصالح 

.ALEJANDRO MARIANO
للسيد  م لوكة  حصة  ألفي 
 MORA MASCARO JOSE MARIA
 MORA ESTOPA السيد  لصالح 

.ALEJANDRO MARIANO
للسيد  م لوكة  حصة  ألفي 
 MORA MASCARO JOSE
 ESPACHS السيد  لصالح   MARIA

.BARROSO SERGI
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ  2583 رقم  تحت   بالقنيطرة 

 9 سبس 0ر 2020.
506 P

AN GLOBAL CAR
SARLAU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 
 2020 يوليو   24 في  الرباط  في  حرر 
 AN للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
الشريك  ذات  ش.م.م   GLOBAL

الوحيد ما يلي :
طرف  من  حصة   100 تفويت 
السيد  إلى  الق وس  هشام  السيد 

يوسف الغزالي.
اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سير للشركة.
الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

ك سير وحيد للشركة.
من النظام   13  7.6 تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ  106842 رقم  تحت   بالرباط 

 16 سبس 0ر 2020.
507 P

 LUXURY SERVICES

LIMOUSINES
ب قس�سى ج ع عام اسسثنائي حرر 

قرر   2020 يوليو   24 في  الرباط  في 

 LUXURY للشركة  الوحيد  الشريك 

 SERVICES LIMOUSINES CAR

ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي :

حصة من طرف   17000 تفويت 

السيد  إلى  الق وس  هشام  السيد 

يوسف الغزالي.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سير للشركة.

الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

ك سير وحيد للشركة.

7.6 13 من القانون  تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 16 بساريخ   106838 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

507P مكرر

COLMI TRAVAUX
 SARL

ب قس�سى ج ع عام اسسثنائي حرر 

قرر   2020 سبس 0ر   9 في  الرباط  في 

 COLMI TRAVAUX شركة  شركاء 

ش.م.م ما يلي :

زيادة رأس مال : قرر الشركاء زيادة 

 4910.000.00 ب  الشركة  راس ال 

درهم   90.000 من  لسغييره  درهم 

درهم عن طريق   5000.000.00 إلى 

سهم جديد من فئة   49100 إنشاء 

100.00 درهم للواحد.

زيادة رأس املال عن طريق خالل 

املساه ة النقدية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 16 بساريخ   106841 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

508 P

SB MOTORS
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 

 2020 يوليو   24 في  الرباط  في  حرر 

 SB للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

الشريك  ذات  ش.م.م   MOTORS

الوحيد ما يلي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

جهاد واكريم.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سير للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم ك سير 

وحيد للشركة.

من النظام   13  7.6 تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 16 بساريخ   106840 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

509 P

WW AUTO
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�سى 

 2018 17 ديس 0ر  حرر في الرباط في 

 WW للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

ذات  ش.م.م   AUTO SARL AU

الشريك الوحيد ما يلي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

جهاد واكريم.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سير للشركة.

تعيين السيد جهاد واكريم ك سير 

وحيد للشركة.

من النظام   13  7.6 تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 16 بساريخ   106837 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.

510 P



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12152

EISAGO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها يبلغ : 400.000.00 درهم

املقر اإلجس اعي : 44، شارع اكل ان 

سيدي علي، الع ارة رقم 7، الطابق 

األول، أكدال السفلى، الرباط

تغيير املقر اإلجس اعي 
 4 بساريخ  مداوالت  ب قس�سى 

2020 إن الج عية العامة  أغسطس 

عير العادية قد قررت :

للشركة  اإلجس اعي  املقر  تغيير 

اكل ان سيدي علي،  شارع   ،44 من 

الع ارة رقم 7، الطابق األول، أكدال 

السالي  العنوان  إلى  الرباط  السفلى، 

السوي�سي بلوك أ   571 بناية ماتيس 

الطابق الثاني شارع مح د السادس 

الرباط.

لل سيرتين  املنفصل  السوقيع 

والسيدة  العرو�سي  جنات  السيدة 

مريم العرو�سي.

وضع قانون أسا�سي جديد مرفق 

ب ا سبق من السعديالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

 9 بساريخ  بالرباط  السجارية  املحك ة 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 106567.
 وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

511 P

 SAHARA TRANSACT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم وحيد
بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   2020 مارس   16

الشركة ذات امل يزات السالية :

SAHARA TRANSACT : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم وحيد.

املوضوع : 

املقاهي  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 

واملعجنات  واملقاهي  واملطاعم 

والحلويات ؛

تنظيم األحداث، الرسوم املسحركة 

لج يع األطراف، االحسفاالت، حفالت 

املؤت رات،  االسسقبال والكوكسيالت، 

أو  واإلقلي ية  املحلية  االحسفاالت 

وما إلى ذلك مع  الوطنية أو الدولية، 

تقديم الطعام أو بدونه ؛

تنظيم ج يع أنشطة االتصاالت 

الفنية والفعاليات املحلية واإلقلي ية 

والوطنية والدولية ؛

تقديم  واملطاعم،  الفنادق  حجز 

الطعام واألنشطة ذات الصلة، تأجير 

ج يع أنواع املعدات والسلع ؛ الخ ...

رقم  الراحة  حي   : الرئي�سي  املقر 

279 العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقس ة 

بالكامل  وي لكها  درهم   100 فئة 

السيد أبوبكر ماء العينين.

تسير من الطرف السيد   : اإلدارة 

أبوبكر ماء العينين.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020 مارس   18 بساريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/786

السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.31491

512 P

 SERVICES ET TRAVAUX

D’INGENIERIES
ش.م.م بشريك وحيد

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ بسال 

يوم 9 يونيو 2020 تم تأسيس شركة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص السالية :

 SERVICES ET  : التس ية 

 TRAVAUX D’INGENIERIES

ش.م.م بشريك وحيد.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف : 
مهندس استشاري.

األشغال املخسلفة والبناء.
طباع.

سعيد  تجزئة   : االجس اعي  املقر 
القنيطرة  طريق   1560 رقم  حجي 

الطابق 3 سال.
املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
قدره  مبلغ  في  االجس اعي  الرأس ال 
 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000
حصة اجس اعية قي ة الواحدة 100 
من  ومحررة  مكستبة  ج يعها  درهم 
طرف الشريك الوحيد ومقس ة على 

الشكل اآلتي :
 1000 صالح  الدهيبي  السيد 

حصة.
امل ثلة  الحصص  مج وع 

للرأس ال االجس اعي 1000 حصة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الدهيبي صالح ملدة غير محدودة.
تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  الشركة 
يوم بسال  االبسدائية   املحك ة 
15 يوليو 2020 تحت الرقم 31469.
513 P

صنوبر بوزكورة
LES PINS DE BOZEKOURA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس ال : 600.000 درهم
املقر : 13 شارع طاهر املنجرة

بوركون، الدار البيضاء
السجل السجاري : 401981

السعريف الضريبي : 3381523
السعريف املوحد : 

000047934000053
بالدار  مؤرخ  عام  ج ع  ب وجب 
2020 قرر  25 أغسطس  في  البيضاء 
شركاء شركة صنوبر بوزكورة ما يلي :
شارع   13 الرئي�سي من  نقل املقر 
طاهر املنجرة بوركون، الدار البيضاء 
مكرر شارع ابو عبد هللا نافع   2 إلى 

معاريف الدار البيضاء.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

على  اآلن  صيغت  والتي  األسا�سي 

النحو السالي :

املادة 4 : املقر الرئي�سي

يقع املقر الرئي�سي في الدار البيضاء 

نافع  هللا  عبد  ابو  شارع  مكرر   2

معاريف.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

4 سبس 0ر 2020 برقم 744874.

514 P

شركة نيوبروجكت دفلوبمنت
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

في  مؤرخ  خاص  عقد  ب وجب 

البيضاء،  بالدار   2020 يوليو   20

»نيوبروجكت  شركة  تأسيس  تم 

مسؤولية  ذات  شركة  دفلوب نت« 

مع  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص السالية :

»نيوبروجكت  شركة   : االسم 

مسؤولية  ذات  شركة  دفلوب نت« 

محدودة بشريك وحيد.

مرس  محج   26  : الرئي�سي  املقر 
الدار   3 رقم   1 طابق  السلطان 

البيضاء.

الهدف االجس اعي :

بشكل  الشركة،  من  الغرض 

في املغرب وفي  مباشر أو غير مباشر، 

أو  لنفسها  سواء  البلدان،  ج يع 

لحساب طرف آخر، الع ليات السالية 

التي تكون صريحة وغير مقيدة :

وفي  املغرب  في  الشركة  غرض 

الخارج باألصالة عن نفسها وبالنيابة 

عن أطراف أخرى.

خدمات املشورة والدعم لألفراد 

املنظ ات  من  وغيرها  والشركات 

العامة أوالخاصة.

مشورة في االستراتيجية والسنظيم 

واملوارد  املعلومات  ونظم  واإلدارة 

من  واالتصال،  والتسويق  البشرية 

السص يم إلى السنفيذ.
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خدمات  شخ�سي،  تدريب 

منسجات  تطوير  دعم  السدريب، 

جديدة للسصدير واالسسيراد.

القيام  إدارية،  استشارات 

باالسسيراد والسصدير.

األنشطة  ج يع  أعم،  وبصورة 

والصناعية  السجارية  والع ليات 

واملالية واملنقولة والعقارية، املرتبطة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

أن  يحس ل  التي  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز اإلنجاز والسن ية للشركة.
 100.000 ثابت عند   : رأس املال 

سهم بقي ة   100 إلى  درهم مقس ة 

على  موزعة  للسهم  درهم   1.000

النحو السالي :

بقلم : السيد فوغال خليل.

 100.000 قدره  نقدي  مبلغ  من 

درهم.

تم تعيين السيد فوغال   : اإلدارة 

خليل ك دير وحيد للشركة لفترة غير 

محدودة.
سسكون  الشركة  فإن  وبالسالي، 

خالل  من  صحيح  بشكل  ملتزمة 

توقيع مديرها الوحيد، السيد فوغال 

خليل.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  السجارية 

742943 بساريخ 13 أغسطس 2020، 

سجل تجاري رقم 469129.
للخالصة والبيان

اإلدارة

515 P

شركة إ 2 ش ترانس
ش.ذ.م.م

I2H TRANS SARL

في  مؤرخ  خاص  عقد  ب وجب 

البيضاء،  بالدار   2020 يوليو   22

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة الخصائص السالية :

ترانس«  ش   2 »إ  شركة   : االسم 

I2H TRANS SARL ش.ذ.م.م

شارع   265  : الرئي�سي  املقر 
الدار   92 رقم   9 الزرقطوني الطابق 

البيضاء.
من  الغرض   : االجس اعي  الهدف 
الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
سواء  في املغرب وفي ج يع البلدان، 
آخر،  طرف  لحساب  أو  لنفسها 
الع ليات السالية التي تكون صريحة 

وغير مقيدة :
ودوليا  محليا  البضائع  نقل 

لحساب الغير.
وكيل الشحن.

السعشير الج ركي.
اسسيراد وتصدير.

ج يع  وشراء  )بيع  املساجرة 
األصناف).

بيع مسسلزمات النقل.
وتص يم  ملكية  اكتساب 
االختراع  براءات  ج يع  واسسخدام 
والتراخيص  السجارية  والعالمات 
نطاق  ض ن  تقع  التي  والع ليات 
وللحساب  أعاله  املحدد  الهدف 

الحصري للشركة.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
واملنقولة  واملالية  والصناعية 
ذات صلة  تكون  قد  التي  والعقارية 
األشياء  وج يع  الشركة  بغرض 
امل اثلة أو ذات الصلة لسعزيز توسعها 

أو تطويرها.
األنشطة  ج يع  أعم،  وبشكل 
والصناعية  السجارية  والع ليات 
واملالية واملنقولة والعقارية، املسعلقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
شأنها  من  التي  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزيز اإلنجاز والسن ية.
 100.000 ثابت عند   : رأس املال 
سهم بقي ة   100 إلى  درهم مقس ة 
على  موزعة  للسهم  درهم   1.000

النحو السالي :
السيد عصان جنان : مبلغ نقدي 

قدره 50.000 درهم.
نقدي  مبلغ   : عواد  هند  السيدة 

قدره 50.000 درهم.
املج وع : 100.000 درهم.

تم تعيين السيد عصام   : اإلدارة 

مديرين  هند  عواد  والسيدة  جنان 

مشاركين للشركة لفترة غير محدودة.

وبالسالي، فإن الشركة سوف تلتزم 

املنفصل  بالسوقيع  صحيح   بشكل 

للسيد جنان عصام أوالسيدة عواد 

هند.

99 سنة من يوم تأسيسها   : املدة 

النهائي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية للدار البيضاء إيداع قانوني 

أغسطس   13 بساريخ   742944 رقم 

2020، سجل تجاري رقم 469137.
للخالصة والبيان

اإلدارة

516 P

شركة إنيفر رسورس

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدر رأس الها : 10.000 درهم

العنوان : 6 زنقة ضاية عوا الطابق 

الرابع رقم 16 أكدال الرباط

وقف نشاط الشركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

بالرباط اتفق الج ع   2020 يوليو   3

رسورس«  »إنيفر  لشركة  العام 

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر 

ويجد  درهم   10.000 ب  رأس الها 

 6  : مقرها االجس اعي بالعنوان السالي 

زنقة ضاية عوا الطابق الرابع رقم 16 

أكدال الرباط على ما يلي :

تصفية الشركة :

السابق  الحل  العام  الج ع  قرر 

ألوانه لشركة »إنيفر رسورس«.

تعيين مأمور السصفية.

تقرير  على  العام  الج ع  صادق 

»إنيفر  شركة  لسصفية  مأمور 

رسورس« السيد أح د الع راني.

مقر السصفية

قرر الج ع العام املقر االجس اعي 

محال لسصفية الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرباط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   17 بساريخ 

.106841

517 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A

ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N° 4 KENITRA

ABDELHAK HABHAB

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تح ل الخصائص السالية :

 ABDELHAK  : التس ية 

HABHAB

SARL AU  : الصيغة القانونية

الهدف االجس اعي :

مقاول نقل البضائع.

مقاو نقل أشخاص.

اسسيراد تصدير )تاجر او وسيط).

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل السالي :

 1000 هبهاب  الحق  عبد  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال   23  : املقر االجس اعي 

 4 رقم  مكسب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة القنيطرة.

املسير : السيد عبد الحق هبهاب.

رقم السجل السجاري : 55979.

518 P
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CABINET OFISCONSEIL
 COMPTABILITE FISCALITE TRAVAUX

JURIDIQUE
 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE 258 BUREAU

 N°1 PASSAGE NAKHIL AVENUE
MOHAMED V RABAT
FIX : 05.37.68.61.38

BULLY’S COFFEE
SARL

تغييرات مخسلفة
الج عية  مداوالت  إثر  على 
بساريخ املنعقدة  االسسثنائية   العامة 
مساه و  قرر   ،2019 ديس 0ر   4
 BULLY’S COFFEE SARL شركة 
املنال  مج ع  مقرها ب  يوجد  والتي 
حي املنزه شارع الجيش امللكي وشارع 
يعقوب   5 املسيرة ع ارة إ شقة رقم 

املنصور الرباط السغييرات السالية :
بيع الحصص االجس اعية : السيد 
 750 بيع  العزيز  عبد  وديع  صنهاجي 
حصة إلى السيد مصطفى أيت جاعة 
السيد صنهاجي وديع فيصل بيع 250 
حصة إلى السيد مصطفى أيت جاعة.
اسسقالة   : الشركة  مسير  تغيير 
العزيز  عبد  وديع  صنهاجي  السيد 
السيد  الشركة  املسير  وتعيين 

مصطفى أيت جاعة. 
: من مج ع  تغيير املقر االجس اعي 
املنال حي املنزه شارع الجيش امللكي 
 5 وشارع املسيرة ع ارة إ شقة رقم 
يعقوب املنصور الرباط إلى العنوان 
الحالي ع ارة 258 رقم 18 مكرر م ر 
النخيل شارع مح د الخامس الرباط.

  SARL تغيير الصفة القانونية : من
SARL AU إلى

تغيير القوانين األساسية للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2020 تحت رقم 105674.
519 P

األسساذ فيصل ترجاني
موثق

RKIA GREEN CITY
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

RKIA GREEN CITY : التس ية

ذات  ش.م.م   : القانونية  الصفة 

SARL الشريك الوحيد

: السوثيقي  العقد  تسجيل   تاريخ 

13 مارس 2020 بالدار البيضاء.

اإلنعاش   : االجس اعي  الهدف 

العقاري.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

إلى  مقسم  درهم   20.000.000

درهم   100 حصة من فئة   200000

للواحدة مكستبة ومحررة بالكامل في 

اسم الشريك الوحيد.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : 151 زنقة اسامة 

 Gauche ابن زيد، الطابق الثاني، حي

NG، املعاريف الدار البيضاء.

الحق  عبد  السيد   : املسير 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بن و�سى، 

شارع   ،68  ،B626182 الوطنية رقم 

عبد اللطيف بن قدور درج أ شقة 62 

أ بوركون، الدار البيضاء.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.472287
األسساذ فيصل ترجاني

موثق

520 P

BEST EVENT SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجس اعي : 46، شارع عقبة 

الطابق األول رقم 2 اكدال الرباط

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

13 يوليو 2020 بالرباط، تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :

 BEST EVENT  : التس ية 

SERVICE SARL ش.م.م.

تنظيم   : االجس اعي  الهدف 

املناسبات.

درهم   100.000  : املال  رأس 

 100 حصة بقي ة   1000 مقسم إلى 

درهم للحصة مق سة ك ا يلي :

درهم   100 بقي ة  حصة   250

السعدية  السيدة  بحوزة  للحصة 

فروس.

درهم   100 بقي ة  حصة   250

للحصة بحوزة السيدة نجية أوس.

درهم   100 بقي ة  حصة   250

للحصة بحوزة السيد مح د رشدي.

درهم   100 بقي ة  حصة   250

مح د  السيد  بحوزة  للحصة 

مصباحي.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السقيد بالسجل السجاري.

46، شارع عقبة  املقر االجس اعي : 

الطابق األول رقم 2 اكدال الرباط.

تعيين السيدة سعدية   : التسيير 

فروس والسيدة نجية اوس ملدة غير 

محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 16 سبس 0ر 2020 تحت الرقم 

.106836
السجاري  بالسجل  السقيد  رقم 

.145937

521 P

CHROMA COLOR شركة
العادي  العام  الج ع  ب قس�سى 

يونيو   4 بساريخ  املنعقد  لل ساه ين 

صالحية  تجديد  تقرر   ،2020

املسيرين ملدة ست سنوات.
وب قس�سى انعقاد املجلس اإلداري 

تعيين  تم  اليوم  نفس  في  املنعقد 

السيد فؤاد فاهم رئيسا له.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   10 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 106583.
ملخص من أجل النشر

522 P

شركة دلتا هولدينغ
مركب الصخيرات زاوية شارع 

الحسن الثاني وطريق البحر 

الصخيرات

العادي  العام  الج ع  ب قس�سى 

23 يونيو  لل ساه ين املنعقد بساريخ 

اخسيار  على  املصادقة  ت ت   ،2020

مسصرفين مسسقلين.

وب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

23 يونيو  لل ساه ين املنعقد بساريخ 

من  السالية  املواد  تعديل  تم   2020

القانون األسا�سي للشركة :

 ،14.4 ،14.1 ،9 ،8.2 ،8.1 ،7 ،1

 ،17.3 ،17.2 ،17.1 ،16 ،15 ،14.5

.30 ،25 ،23.2 ،21 ،20 ،1
القانون  تحيين  تم  لذلك  وتبعا 

األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   16 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 10604.
ملخص من أجل النشر

523 P

هيكس أطلس
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

إنهاء تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد بساريخ 31 ديس 0ر 

اطلس«  »هيكس  لشركة   2019

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ،17 بشريك وحيد مقرها االجس اعي 

9، أكدال،  شارع األبطال، شقة رقم 

الرباط، تقرر ما يلي :

اإلعالن عن إنهاء تصفية الشركة 

السقرير  على  املصادقة  بعد  وذلك 

املقدم من طرف السيد جعفر جبيلو 

بصفسه املصفي للشركة ك ا تم إبراء 

ذمسه في شأن امله ة التي أوكلت إليه.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 

.106718

524 P
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LA SOCIETE SKY DENIM
SARL

تلقسه  توقيقي،  عقد  ب قس�سى 

موثقة  األسساذة أحالم مالكي سبتي، 

يونيو  و9   8 بساريخ  البيضاء،  بالدار 

توفيق،  الزبير  السيد  فوت   ،2020

التي  االجس اعية  الحصص  مج وع 

 SKY املس اة  الشركة  في  ي سلكها 

مسؤولية  ذات  شركة   ،DENIM

درهم   100.000 رأس الها  محدودة، 

بالدار  االجس اعي  مقرها  والكائن 

الطريق   ،10.500 كلم  البيضاء، 

111، زناتة، الحي الصناعي  الساحلي 

حصة   334 وعددها  ال0رنو�سي، 

اجس اعية، لفائدة السيد منير توفيق 
بالتساوي  ياسين،  الجياللي  والسيد 

بينه ا.

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يونيو   29 الغير عادي للشركة بساريخ 

2020، تقرر ما يلي :

الحصص   تفويت  على  املصادقة 

املذكورة أعاله.
تعديل الفصلين 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تأكيد تعيين السيدين منير توفيق 

للشركة  ك سيران  ياسين  والجياللي 

ملدة غير محدودة.

أسا�سي  قانون  على  املصادقة 

التي  السعديالت  جديد يش ل ج يع 

لحقت بالشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ 20 يوليو 2020 تحت 

رقم 740256.
لالسسخالص والنشر

525 P

 LA SOCIETE GOLD WASH
SARL

تلقسه  توثيقي،  عقد  ب قس�سى 

موثقة  األسساذة أحالم مالكي سبتي، 

يونيو  و9   8 بساريخ  البيضاء،  بالدار 

توفيق،  الزبير  السيد  فوت   ،2020

التي  االجس اعية  الحصص  مج وع 

 GOLD املس اة  الشركة  في  ي سلكها 

مسؤولية  ذات  شركة   ،WASH

 5.000.000 رأس الها  محدودة، 

درهم والكائن مقرها االجس اعي بالدار 

البيضاء، طريق زناتة، رقم 111، كلم 

10.50، عين السبع، وعددها 16678 

السيد  لفائدة  اجس اعية،  حصة 

منير توفيق والسيد الجياللي ياسين، 

بالتساوي بينه ا.

تلقسه  توقيقي،  عقد  ب قس�سى 

موثقة  األسساذة أحالم مالكي سبتي، 

بالدار البيضاء، بساريخ 15 و17 يونيو 

2020، فوت السيد بلقاسم ياسين، 

التي  االجس اعية  الحصص  مج وع 

 GOLD املس اة  الشركة  في  ي سلكها 

مسؤولية  ذات  شركة   ،WASH

 5.000.000 رأس الها  محدودة، 

درهم والكائن مقرها االجس اعي بالدار 

 ،111 رقم  زناتة،  طريق  البيضاء، 

 6 عين السبع، وعددها   ،10.50 كلم 

السيد  لفائدة  اجس اعية،  حصص 

منير توفيق والسيد الجياللي ياسين، 

بالتساوي بينه ا.

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

يونيو   29 الغير عادي للشركة بساريخ 

2020، تقرر ما يلي :

الحصص   تفويت  على  املصادقة 

املذكورة أعاله.
تعديل الفصلين 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تأكيد تعيين السيدين منير توفيق 

للشركة  ك سيران  ياسين  والجياللي 

ملدة غير محدودة.

أسا�سي  قانون  على  املصادقة 

التي  السعديالت  جديد يش ل ج يع 

لحقت بالشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 ،2020 يوليو   20 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 740257.
لالسسخالص والنشر

526 P

صوفاليم
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس املال : 70.000.000 درهم

 املقر الرئي�سي : 104، شارع
عبد املومن، زنقة موريو وشارع حي 

بالطو الدار البيضاء
السجل السجاري 238521

الدار البيضاء
بعد قرار من الج عية العامة غير 
 ،2020 أغسطس   12 العادية بساريخ 
ب بلغ  املال  رأس  زيادة  إجراء  تقرر 
20.000.000 درهم، وذلك لرفعه من 
70.000.000 درهم إلى 90.000.000 
 200000 إنشاء  خالل  من  درهم، 

سهم جديد بقي ة 100 درهم.
أن  العامة  الج عية  الحظت 
ج يع األسهم الجديدة تم االكسساب 
مسسحقة  ديون  مع  بالسعويض  بها 
وواجبة السداد مع الشركاء. ولذلك، 

تقرر زيادة رأس املال.
من  و7   6 املادتين  تعديل  تم 

النظام الداخلي وفقا لذلك.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار البيضاء.
527 P

PROMIMAD
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
2020 تم تأسيس شركة  11 سبس 0ر 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات السالية :
PROMIMAD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

منعش  البناء،  أع ال   : الهدف 
عقاري، مسسورد.

زنقة   3 تجزئة   : االجس اعي  املقر 
اإلقامة  الغافيقي  الرح ان  عبد 
2 أكدال  الج يلة مدخل أ شقة رقم 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال : 10.000 درهم مقس ة 
درهم   100 حصة من فئة    100 إلى 

للواحدة.

الشركاء :

ع اد افيالل ب 100 حصة.

التسيير : ع اد افيالل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   17 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 106864.

528 P

FAH TECH

SARL

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس  تم   ،2020 أغسطس   10

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تح ل الخصائص السالية :

FAH TECH : التس ية

SARL  : الصيغة القانونية

اسسيراد   : االجس اعي  الهدف 

الك بيوتر  أجهزة  ج يع  وتصدير 

واملكاتب.

درهم   90.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 900 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

السيد ع اد أحوات 300 حصة.

السيد ايوب فار�سي 300 حصة.

السيد عبد هللا حجي 300 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : تجزئة الجيد رقم 

33 عين عسيق ت ارة.

أحوات،  ع اد  السيد   : املسير 

ايوب فاري�سي وعبد هللا حاجي.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.130709

529 P
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ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

MAY ASSISTANCE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

القانون  وضع  تم   ،2020 يناير   7

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

MAY ASSISTANCE : التس ية

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

باملغرب أو بالخارج، أو لحساب الغير 

هو :

تقديم خدمات املساعدة الطبية 

والسقنية والجنائزة.

النقل اإلسعافي البسيط والطبي، 

الطائرة  بواسطة  الطبي  واإلخالء 

واالستشارات  الطبية،  الطائرة  أو 

الطبية  والسكاليف  الطبية، 

وسحب  واملستشفيات)،  )العيادات 

املسعرضة  أو  السالفة  املركبات 

للحوادث، والخ0رة في مجال املركبات، 

واملساعدة في البحث، واالنسقال عند 

مطابقة  تح ل اإلصالحات،  الطلب، 

السيارة، إعادة األشخاص )الطائرة، 

الحافالت)،  القطارات،  القوارب، 

الساك�سي، السلفة النقدية، اإليواء في 

النقل بواسطة الشاحنة،  الفنادق، 

إعادة الجثث إلى املغرب أو الخارج.

بج يع  الشركة،  مشاركة 

املقاوالت ج يع  في   الوسائل، 

إنشاؤها  تم  التي  الشركات  أو    

أو التي سيسم إنشاؤها بشكل خاص 

جديدة شركات  إنشاء  طريق   عن 

 أو مساه ة أو اكسساب أو شراء حقوق 

السحالف أو  الدمج،   اجس اعية، 

أو الج عيات في املشاركة أو تج يع   

املصالح اقسصادية أو كراء التسيير.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 

واملالية  والسجارية  الصناعية 

واملنقولة وغير املنقولة التي قد ترتبط 

بشكل مباشر أو غير مباشر  بشكل  

األهداف امل اثلة  بالهدف أو ج يع  

 أو ذات الصلة التي قد تعزز تن يتها.

26، شارع مرس   : املقر االجس اعي 

 ،3 الرقم  األول،  الطابق  السلطان، 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكستبة 

ومحررة بالكامل وموزعة بين الشركاء 

حسب حصصهم كالسالي :

500 حصة   : السيد مح د دراكة 

اجس اعية.

 500  : دراكة  الحسين  السيد 

حصص اجس اعية.

املج وع : 1000 حصة اجس اعية.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحسين دراكة ك سير للشركة ملدة 

غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2020 ف0راير   12 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم 728926.

وقد تم تسجيل الشركة بالسجل 

بالدار  السجارية  لل حك ة  السجاري 

 2020 ف0راير   12 بساريخ  البيضاء، 

تحت رقم 456433.
ملخص قصد النشر

530 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

AXE QSE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

رأس الها االجس اعي : 300.000 

درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء

3، زنقة إسحاق ابن حنين الطابق 2

الشقة رقم 6

تحويل املقر االجس اعي للشركة
تغييرات مترابطة في القوانين 

األساسية
االسسثنائية  القرارات  ب قس�سى 

30 ماي  للشريك الوحيد املؤرخة في 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2019

مسؤولية  ذات  شركة   AXE QSE

الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 

رأس الها االجس اعي 300.000 درهم، 

البيضاء،  الدار   : االجس اعي  ومقرها 

3، زنقة إسحاق ابن حنين الطابق 2 

الشقة رقم 6، ما يلي :

الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 

 ،3 البيضاء،  الدار  من  للشركة 

 2 الطابق  حنين  ابن  إسحاق  زنقة 

البيضاء،  الدار  إلى   6 رقم  الشقة 

حي  و6،   3 طريق الوازيس زنقة رقم 

الطابق  الوازيس الجنوب،  الوازيس، 

الثاني، مكسب رقم 211.

من   4 الفصل  لذلك  تبعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء،  بالدار   السجارية 

11 ف0راير 2020 تحت رقم 730243.
ملخص قصد النشر

531 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

JOB DEVELOPPEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها االجس اعي : 100.000 

درهم
مقرها االجس اعي : الدار البيضاء

12، شارع علي عبد الرازق
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
في 16 يناير 2020، قرر شركاء الشركة 
JOB DEVELOPPEMENT املس اة 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها االجس اعي 100.000 درهم، 
البيضاء،  الدار   : االجس اعي  ومقرها 

12، شارع علي عبد الرازق، ما يلي :
الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 
للشركة من الدار البيضاء، 12، شارع 
البيضاء،  الدار  إلى  الرازق  علي عبد 
زاوية  توين سنتر،  و17،   16 الطابق 

شارع الزرقطوني واملسيرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء،  بالدار   السجارية 
11 ف0راير 2020 تحت رقم 730237.

ملخص قصد النشر

532 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

 CHAFIK STUDIO
CASABLANCA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأس الها االجس اعي : 50.000 درهم
مقرها االجس اعي : الدار البيضاء

12، شارع علي عبد الرزاق
املعاريف
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تحويل املقر االجس اعي للشركة
تغييرات مترابطة في القوانين 

األساسية
االسسثنائية  القرارات  ب قس�سى 
للشريك الوحيد املؤرخة في 28 يناير 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2020
 CHAFIK STUDIO CASABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد، رأس الها االجس اعي 
االجس اعي :  ومقرها  درهم،   50.000
علي شارع   ،12 البيضاء،   الدار 

عبد الرزاق املعاريف، ما يلي :
الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 
للشركة من الدار البيضاء، 12، شارع 
إلى زاوية  علي عبد الرزاق املعاريف، 
الزرقطوني واملسيرة الخضراء  شارع 
توين  والسادس،  الخامس  الطابق 

سنتر املعاريف - الدار البيضاء.
من   4 الفصل  لذلك  تبعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء،  بالدار   السجارية 
20 ف0راير 2020 تحت رقم 731687.

ملخص قصد النشر

533 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

ALVARIUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 
درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء
26، شارع مرس السلطان شقة 3

الطابق 1
إنهاء انسداب التسيير

تعيين مسير جديد للشركة
االسسثنائية  القرارات  ب قس�سى 
في املؤرخة  الوحيد   للشريك 
7 ف0راير 2020، قرر الشريك الوحيد

ذات  شركة   ALVARIUM لشركة   

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
االجس اعي  رأس الها  الوحيد، 

100.000 درهم، ومقرها االجس اعي : 

مرس  شارع   ،26 البيضاء،  الدار 

السلطان شقة 3 الطابق 1، ما يلي :

للسيدة  التسيير  انسداب  إنهاء 

فاط ة ضوي ري.

الوالي،  يوسف  السيد  تعيين 

.ALVARIUM ك سير وحيد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء،  بالدار   السجارية 

26 ف0راير 2020 تحت رقم 732292.
ملخص قصد النشر

534 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارة والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

 CLUB CHABAB

 AL HOCEIMA DE

FOOTBALL
نادي شباب الحسي ة لكرة القدم

الرأس ال االجس اعي : 300.000 

درهم

املقر االجس اعي : 10، زنقة إفران

الحسي ة

تأسيس شركة مساه ة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
القانون  تم وضع   ،2020 يوليو   20

ذات  مساه ة  لشركة  السأسي�سي 

امل يزات السالية :

نادي شباب الحسي ة   : التس ية 

لكرة القدم.

الج عية  من  الغرض   : الهدف 

الرياضية هو إدارة نشاط كرة القدم 

»نادي  املس اة  الرياضة  للج عية 

شباب الحسي ة لكرة القدم« في إطار 

الريا�سي  االتحاد  بين  امل0رم  االتفاق 

والج عية على النحو املنصوص عليه 

 30.09 19 من القانون رقم  في املادة 

املشار إليه في املادة 1 أعاله.

إجراء  الرياضية  للشركة  يجوز 

السجارية  أو  املالية  املعامالت  ج يع 

أو الصناعية أو العقارية أو املنقولة 

املسعلقة  املعامالت  من  غيرها  أو 

أو  كليا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

املوضح  االجس اعي  بالغرض  جزئيا 

أعاله والذي قد يسهل أو يعزز تطوير 

الشركة الرياضية ونشاطها.
املقر االجس اعي : 10، زنقة إفران، 

الحسي ة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   300.000 االجس اعي محدد في 

قي ة  ذو  سهم   30.000 إلى  مقسم 

درهم للواحد،   100 إس ية من فئة 

مرق ة من 1 إلى 3.000.

الرياضية  الج عية  ت سلك 

املس اة نادي شباب الحسي ة لكرة 

30% من حقوق السصويت في  القدم 

الشركة الرياضية.

يسم االكسساب في األسهم نقدا أو 

مقابل مساه ات عينية باسسثناء أي 

مساه ة في الصناعة.

يسم تسجيل شكل األسهم حصريا 

من   15 من املادة   3 ب وجب الفقرة 

بالتربية  املسعلقة   30.09 القانون 

البدنية والرياضة.

يسم تحرير األسهم املكستبة بها نقدا 

بالكامل عند االكسساب.

الرياضية  الج عية  على  يحظر 

»نادي شباب الحسي ة لكرة القدم« 

أو املشاركة في رأس ال شركة  إنشاء 
رياضية أخرى، تطبيقا لل ادة 16 من 

املسعلق بالتربية   30.09 القانون رقم 

البدنية والرياضة.

السنة  مدة   : االجس اعية  السنة 

تبسدئ  شهرا   12 هي  االجس اعية 

في وتقفل  سنة  كل  يونيو  فاتح   من 

 30 من يونيو للسنة املوالية. واسسثناء 

بالنسبة للسنة االجس اعية األولى من 

إلى  الرياضية  تاريخ تأسيس الشركة 

غاية 30 يونيو املوالي.

تعيين  تم   : الحسابات  مراقب 

مكسب  من  ادريب،  سعد  السيد 

ادريب وشركاؤه ك راقب للحسابات 

للشركة.

تم تعيين   : رئيس مجلس اإلدارة 

السيد عبد الرح ان املقدم كرئيس 

ملجلس إدارة الشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجاري لدى كسابة ضبط املحك ة 

بساريخ بالحسي ة   االبسدائية 

14 سبس 0ر 2020 تحت رقم 3121.
ملخص قصد النشر

535 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م.

شركة لسدقيق الحسابات، االستشارات والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

STE DEEPLOG
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى    -  I

القانون  تم وضع   2020 يناير   7 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

.STE DEEPLOG : التس ية

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 

أو  لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب الغير هو :

السخليص  إجراءات  اسسك ال 

الواردات  وتعشير  الج ركي 

لج يع  األغيار،  لفائدة  والصادرات 

ولج يع  الج ركية،  األنظ ة  أنواع 

املكاتب الج ركية في املغرب.

الوطني  الوسائط  املسعدد  النقل 

والدولي.

الخدمات اللوجستيكية للسخزين 

واإلعداد والتسليم.

السعشير  في  واملساعدة  املشورة 

وعبور الحدود.
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السدريب  أنواع  ج يع  تنظيم 

والدولي،  الوطني  النقل  في  املسأصلة 

واملوارد  اللوجستية،  والخدمات 

البشرية، والتسويق، والسعشير.

الع ل  عالقات  ج يع  اسسك ال 

أو  املغرب  في  املقي ين  الوكالء  مع 

النقل  أنشطة  أجل  من  الخارج،  في 

واللوجستيات والسعشير والسدريب.

الطابع  ذات  الع ليات  ج يع 

السجاري.

26، شارع مرس   : املقر االجس اعي 

  -  3 الرقم  الطابق األول،   - السلطان 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   100.000 االجس اعي محدد في 

حصة اجس اعية   1000 إلى  مقسم  

درهم للواحدة مكستبة   100 من فئة 

ومحررة بالكامل وموزعة بين الشركاء 

حسب حصصهم كالسالي :

 250  : الزريفي  مح د  السيد 

حصة اجس اعية.

السيدة سعاد اإلدري�سي الهاشمي 

: 750 حصة.

املج وع : 1000 حصة اجس اعية.

تبسدأ السنة   : السنة االجس اعية 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.

التسيير : تم تعيين السيدة سعاد 

للشركة  الهاشمي ك سيرة  اإلدري�سي 

ملدة غير محدودة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء بساريخ 30 يناير 2020 تحت 

رقم 728926.

الشركة  تسجيل  تم  وقد   -  III

بالسجل السجاري لل حك ة السجارية 

بالدار البيضاء بساريخ 30 يناير 2020 

تحت رقم 454931.
ملخص قصد النشر

536 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م.
شركة الحسابات، االستشارات والخ0رة
62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء
الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

STE ULTIMATE NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى    -  I
إعداد  تم   2020 أغسطس   12 في 
ذات  لشركة  السأسي�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، بامل يزات السالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 STE ULTIMATE  : التس ية 

.NEGOCE
هدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالخارج  أو  باملغرب  سواء  الشركة 

لحسابها أو لحساب الغير هو :
إنساج وتسويق النباتات الزراعية.

النباتات  وتسويق  اسسيراد 
الزراعية.

القيام بأنشطة اإلنساج والزراعة 
كيف ا كان نوعها.

ترويج وتصنيع املنسجات الزراعية.
في  الزراعية  املنسجات  تسويق 

السوق الوطني وفي الخارج.
محليا  السجاري  بالنشاط  القيام 

ودوليا.
واإلدارة  املشاركة،  اإلنشاء، 
الشركات  ج يع  في  أشكالها  بج يع 
التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 

بهدف الشركة.
ج يع  بيع  وإعادة  وتأجير  اقسناء 

املركبات لنقل األفراد أو البضائع.
أنواع  ج يع  تصدير   - اسسيراد 

املنسجات واملواد واألدوات.
املعامالت  ج يع  أعم،  وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  السجارية 
أو  مباشر  بشكل  املسعلقة  والعقارية 
املذكورة أعاله،  غير مباشر باألشياء 

والتي ي كن أن تعزز تطوير الشركة.

26، شارع مرس   : املقر االجس اعي 
  -  3 الرقم  الطابق األول،   - السلطان 

الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 
درهم   10.000 في  محدد  االجس اعي 
اجس اعية  حصة   100 إلى  مقسم  
درهم للواحدة مكستبة   100 من فئة 
الشريك  لفائدة  بالكامل  ومحررة 
الوحيد السيد بدر ساديغي حكيمي، 
هذه الحصص مرق ة من 1 إلى 100.

تبسدأ السنة   : السنة االجس اعية 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

31 ديس 0ر.
بدر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
وحيد  ك سير  حكيمي،  ساديغي 

للشركة ملدة غير محدودة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 745454.
الشركة  تسجيل  تم  وقد   -  III
بالسجل السجاري لل حك ة السجارية 
سبس 0ر   9 بساريخ  البيضاء  بالدار 

2020 تحت رقم 471613.
ملخص قصد النشر

537 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م.
شركة الحسابات، االستشارات والخ0رة
62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء
الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

STE SOCOCONSULT
SA

رأس الها االجس اعي : 500.000 
درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
زنقة الحسين بن علي، سيتي بارك 

الدرج 5، الطابق 2
تحويل املقر االجس اعي للشركة
تغييرات مترابطة في القوانين 

األساسية
الرسمي  املحضر  ب قس�سى    -  I
في  املؤرخ  االسسثنائي  العام  للج ع 

29 ماي 2019 قرر مساه و الشركة 

ذات  شركة   SOCOCONSULT

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 : االجس اعي  رأس الها  الوحيد، 

االجس اعي  مقرها  درهم،   500.000

بن  الحسين  زنقة  البيضاء،  الدار 

علي، سيتي بارك الدرج 5، الطابق 2، 

ما يلي :

الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 

للشركة الدار البيضاء زنقة الحسين 

بن علي، سيتي بارك الدرج 5، الطابق 

2، إلى الدار البيضاء - طريق الوازيس 

الوازيس،  حي  و6،   3 رقم  زنقة 

الرابع،  الطابق  الجنوب،  الوازيس 

مكسب رقم 406 و407.

من   4 الفصل  لذلك  تبعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.

- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

رقم  تحت   2019 ديس 0ر   23

.724454
ملخص قصد النشر

538 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م.

شركة الحسابات، االستشارات والخ0رة

62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

STE SOCOTEC MAROC
SA

رأس الها االجس اعي : 10.000.000 

درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 37 

زنقة آيت باع ران

تحويل املقر االجس اعي للشركة
تغييرات مترابطة في القوانين 

األساسية
الرسمي  املحضر  ب قس�سى    -  I

في  املؤرخ  االسسثنائي  العام  للج ع 

30 ماي 2019 قرر مساه و الشركة 

ذات  شركة   SOCOTEC MAROC

الشريك ذات  املحدودة  املسؤولية 
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 : االجس اعي  رأس الها  الوحيد،   
10.000.000 درهم، مقرها االجس اعي 
آيت  زنقة   37 البيضاء،  الدار   :

باع ران، ما يلي :
الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 
زنقة   37 البيضاء،  الدار  للشركة 
 - البيضاء  الدار  إلى  باع ران،  آيت 
طريق الوازيس زنقة رقم 3 و6، حي 
الوازيس، الوازيس الجنوب، الطابق 

الثاني، مكسب رقم 212.
من   4 الفصل  لذلك  تبعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.
- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II
 23 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

ديس 0ر 2019 تحت رقم 724448.
ملخص قصد النشر

539 P

ادريب وشركاؤه ش.ذ.م.م.
شركة الحسابات، االستشارات والخ0رة
62، شارع املقاومة، ع ارة كازا بيزنيس

الدار البيضاء
الهاتف : 05.22.45.10.91/92

الفاكس : 05.22.45.10.93

 STE LINK AERO TRADING
AGENCY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

رأس الها االجس اعي : 100.000 
درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
201107-71، زاوية شارع مح د 
الخامس وزنقة أزيالل الطابق 

الثالث
إنهاء انسداب التسيير

تغييرات مترابطة في القوانين 
األساسية

السوقيع االجس اعي
تحيين القوانين األساسية

I -  ب قس�سى القرارات االسسثنائية 
للشريك الوحيد املؤرخة في 24 ف0راير 
قرر الشريك الوحيد لشركة  2020ـ 
 STE LINK AERO TRADING
املسؤولية  ذات  شركة   AGENCY
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

رأس الها االجس اعي : 100.000 درهم، 

البيضاء،  :  الدار  االجس اعي  مقرها 

مح د  شارع  زاوية   ،71-20110

الطابق  أزيالل  وزنقة  الخامس 

الثالث، ما يلي :

للسيد  التسيير  انسداب  إنهاء 

أشرف أح د طلبة يوسف، والسيد 

أح د م دوح أح د فضالي.

تغيير تبعا لذلك الفصل 14 من 

القوانين األساسية للشركة.

االجس اعي  السوقيع  منح صالحية 

عبده  ثابت  منصور  بيتر  للسيد 

مسعد.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II

 3 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

مارس 2020 تحت رقم 732916.
ملخص قصد النشر

540 P

 STE HIGHLINE JO

CONNEXION

ش.م.م.

تأسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

يوليو   21 بساريخ  الرباط  في  مسجل 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2020

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي :

تاجر مسسورد بنصف الج لة.

القدي ة  السيارات  اسسيراد 

والجديدة.

بيع قطع غيار السيارات.

درهم   10.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 100 حصة من فئة 100 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل السالي :

 KOUA HARIS LOUAME السيد

: JONAS

50حصة.

 KOFFI KONAN السيد 

: ROMEO

50 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 4 15، شارع األبطال شقة   : املقر 

أكدال الرباط.

 KOUA HARIS  : املسير 

 KOFFI و   KOUAME JONAS

الحاملين   KONAN ROMEO

رقم  السفر  لجوازي  السوالي  على 

18AVO5138 و15AH01145 وذلك 

ملدة غير محددة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   16 بساريخ 

.145929

541 P

STE M.T PROTECT M.T.P

SARL AU

بعد عقد الج ع العام غير العادي 

 2020 أغسطس   26 للشركة بساريخ 

املوجودة باملقر السالي : رقم 105 شقة 

تجزئة يسرى وزرقة طريق مهدية   8

سال.

تغيير العنوان السجاري :

تم تغيير العنوان السجاري لشركة 

أح د  قسارية   25 رقم  عنوان  من 

كريم وزنقة زاوية ع ر السالوي وعبد 

الرح ان شنقيطي قبيبات الرباط إلى 

عنوان رقم 105 شقة 8 تجزئة يسرى 

وزرقة طريق مهدية سال.

السجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

 2020 سبس 0ر   10 بساريخ  بالرباط 

تحت الرقم 106610.

542 P

AL ISTICHARYA CONSULTING
SARL

BOUZNIKA

STE ADAM -  DIOR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تم تأسيس شركة   ،2020 8 سبس 0ر 
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

السالية :
 STE ADAM -  DIOR  : التس ية 

.SARL
 1 مرآب   7 الرقم   : املقر السجاري 

تجزئة العوادي 1 بوزنيقة.
الهدف السجاري : منعش عقاري.

 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
حصة ك ا   1000 درهم مقس ة إلى 

يلي :
 500  : لفساحي  اع ارة  السيد 

حصة.
 500  : لفساحي  مح د  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : اع ارة لفساحي ومح د 

لفساحي.
املحك ة   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية ببنسلي ان، سجل تجاري 

رقم 6317.
543 P

SMART
WIN CONSULTING

STE ALVES IMMO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
10 سبس 0ر 2020، تم تأسيس شركة 
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

السالية :
 STE ALVES IMMO  : التس ية 

.SARL
 22 رقم  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
أكدال  مو�سى  جبل  زنقة   12 شقة 

الرباط.



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12160

الهدف السجاري :
منعش عقاري.

أشغال مخسلفة.
 100.000 في  محدد   : الرأس ال 
حصة ك ا   1000 درهم مقس ة إلى 

يلي :
 600  : بلكادي  الحسين  السيد 

حصة.
 400  : بلكادي  ابراهيم  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بلكادي ابراهيم تعريفه   : التسيير 

,BK241446 الوطني رقم
املحك ة   : القانوني   اإليداع 
رقم  تجاري  سجل  للرباط  السجارية 

.145947
544 P

STE AFRIKAD
SARL

رأس الها : 100.000درهم
املقر االجس اعي : تجزئة رقم 3 دار 

الشر مرس الخير ت ارة
1 -  ب قس�سى عقد عرفي بساريخ 17 
يوليو 2020 تم تأسيس شركة تح ل 
على  تسوفر  ش.ذ.م.م.  افريكاد  اسم 

امل يزات السالية :
املقر االجس اعي : تجزئة رقم 3 دار 

الشر مرس الخير ت ارة.
أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلفة أو البناء )مقاول).
مواد البناء )البيع بالسقسيط).

نقل البضائع.
مدة االسس رار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  راس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع ك ا يلي :
السيد خالد بوبكري : 250حصة.
السيد رشيد بوبكري : 250 حصة.
السيد مح د بوبكري : 250حصة.

 250  : بوبكري  رضوان  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد خالد   : التسيير 
بوبكري  رشيد  والسيد  بوبكري 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.
لسكوين   %5 بعد اقسطاع   : األرباح 
يوزع  القانوني  االحسياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
السجل  تحت  بس ارة  االبسدائية 

السجاي رقم 130719.
545 P

 STE AL AMAL
INNOVATION

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

تبعا للعقد العرفي تم وضع قوانين 
الشركة محدودة املسؤولية املسجلة 
تحت  بالرباط  السجاري  السجل  في 

رقم 145885 بامل يزات السالية :
 STE AL AMAL  : التس ية 

.INNOVATION
الهدف :

بالسقسيط  السوزيع  السجارة 
وبالج لة في ج يع املواد الغذائية.

ومواد  أشغال  ج يع  في  الع ل 
النظافة والسطهير.

واللقاءات  الندوات  تنظيم 
والحفالت.

شراء بيع األثاث واملعدات ولوازم 
وغيرها. الطباعة  وآالت   املكاتب 
أشغال البناء والنقل - انعاش عقاري.
30، زنقة أح د   : املقر االجس اعي 

الوكيلي شقة 8 حسان الرباط.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  مقس ة  درهم 
 اجس اعية من فئة 100 درهم للواحدة.
: الشركة يسيرها السيد بيجا  اإلدارة 

هشام.
السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 

يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.
الربح  من   %5 تقسطع   : األرباح 
طبقا  القانوني  لالدخار  الصافي 
للقانون والباقي يوضع تحت تصرف 

الج ع العام العادي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط.
546 P

STE USIMAR
S.A

س.ت الدار البيضاء رقم 144.443

إنهاء تصفية الشركة
1 -  ب وجب محضر الج ع العام 

االسسثنائي املنعقد بساريخ 17 ديس 0ر 

 USIMAR املساه ة  لشركة   2020

التي  درهم   300.000 راس اله   SA

البيضاء  بالدار  تصفيتها  مقر  كان 

تجزئة السوفيق زنقة ابن الكوتيا الحي 

الصناعي عكاشة، تقرر ما يلي :

إنهاء تصفية الشركة.

إغالق  إثر  املصف  مهام  إنهاء 

تصفية الشركة.

طلب تشطيب شركة من السجل 

السجاري للدار البيضاء.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم    -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 2020 11 سبس 0ر  في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 745644.

547 P

 STE NENTOR GRAPHICS

MOROCCO
SARL AU

س.ت سال رقم 14.279

تغيير اسم الشركة
تعيين مسير جديد

الج ع  محضر  ب وجب    -  1

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

املساه ة  لشركة   2020 يونيو   17

 STE NENTOR GRAPHICS

شركة   MOROCCO SARL AU

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

درهم   10.000 رأس الها  وحيد، 

 ،(11.100( بسال  االجس اعي  مقرها 

سال،  الرباط  روكاد  الجديدة  سال 

 ،4 رقم  الع ارة  تيكنوبوليس،  بارك 

تقرر ما يلي :

 SIEMENS تغيير اسم الشركة إلى

 INDUSTRY SOFIWARE SARL

.AU

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

بالسوافق.
سي ون  السيد  اسسقالة  معاينة 

مهامه  من   SIMON LIARD ليارد 

ك سير للشركة.

تعيين السيد كريسطوف ولوتزيك 

CHRISTOPH WLOTZEKصاحب 

الجنسية األملانية والقاطن ب0ريطانيا 

ك سير جديد.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم    -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بسال،  في 7 سبس 0ر 2020 تحت رقم 

.34950
املسير

548 P

STE WEBHELP MEKNES
S.A

س.ت مكناس رقم 43.047

تغيير في اإلدارة
تغيير مدير عام منسدب
تجديد مهام مسصرفين

1 -  ب وجب محاضر الج ع العام 

بساريخ  املنعقدين  اإلداري  واملجلس 

املساه ة  لشركة   2020 ماي   19

 ،STE WEBHELP MEKNES S.A
مقرها  درهم   300.000 رأس الها 

تقاطع  ع ارة  مكناس،  االجس اعي 
تقرر  وزنقة سبو،  الكوبرا  بدر  زنقة 

ما يلي :

ألكزندر  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   ALEXANDRE FRETTI فريتي 

مهامه ك سصرف.

بوشويرب  مح د  السيد  تعيين 

 MOHAMED BOUCHOUIRAB

بالدار  والقاطن  مغربي  مواطن 

البيضاء ك سصرف جديد للشركة.

فيليب  السيد  اسسقالة  معاينة 

من   PHILIPE BROUTIN بروطان 

مهامه ك دير عام منسدب للشركة.
مبشور  رضوان  السيد  تعيين 

 REDOUANE MABCHOUR

مواطن مغربي القاطن بالدار البيضاء 

ك دير عام منسدب جديد للشركة.
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املسصرفين  مهام  تجديد 

 VINCENT بيرنار  فينسون  للسادة 

لومبير  ولودوفيتش   BERNARD

.LUDOVIC LEMPIRE

املدير  الرئيس  مهام  تجديد 

لومبير  لودوفيتش  للسيد  العام 

ومهام السيد   LUDOVIC LEMPIRE

 MOHAMED بوشويرب  مح د 

BOUCHOUIRAB كوكيل.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم    -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

2020 تحت  7 سبس 0ر  في  ب كناس،  
رقم 2587.

رئيس املجلس اإلداري

549 P

STE ONDULINE

SUCCURSALE 
س.ت الرباط رقم 238.293

تغيير مدير الفرع
 15 بساريخ  محضر  ب وجب    -  1

الشركة  رئيس  قرر   2020 يونيو 

مقرها  التي   ONDULINE الفرنسية 

 92150  - 24، كاي كلييني  االجس اعي 

مسجلة لدى السجل  سوريسنيس، 

الرقم  تحت  بنونطير  السجاري 

: 5522088361

كوميل  أالن  السيد  مهام  إنهاء 

من مهامه ك دير   ALAIN COMEL

يوسف  موالي  بشارع  الكائن  للفرع 

وشارع الحسن األول إقامة السرور 

الطابق 3 الدار البيضاء، مسجل لدى 

السجل السجاري الدار البيضاء تحت 

الرقم 238.293.

جاكيي  أرنولد  السيد  تعيين 

مواطن   ARNORLD JACQUIER

ك دير  بفرنسا،  القاطن  فرن�سي 

للفرع.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم    -  2

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بالدار البيضاء،  في 15 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 746004.
رئيس الفرع

550 P

 STE HUNT OIL COMPANY

MOROCCO
succursale

 SIEGE SOCIAL : ZIZ GEO

 CONSULTING SARL, RUE

 TANSIFT APPRT 17, AGDAL

RABAT

تغيير مسير
قرارات  ملحضر  ب وجب 

 HUNT OIL شركة  إدارة  ملجس 

بساريخ   COMPANY MOROCCO

18 يونيو 2020، تقرر ما يلي :

 NEIL C.JUDGE اسسقالة السيد 

 HUNT OIL من مهامه ك سير للفرع 

وتعيين   COMPANY MOROCCO

 WILLIAM JAMES KASLER السيد 

ك سيرا جديدا لهذا الفرع.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري للرباط في 14 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 106670.

551 P

 STE EULER HERMES

ACMAR SERVICES
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : 37, BOU-

 LEVARD ABDELLATIF BEN

KADOUR CASABLANCA

تغيير مسير الشركة
املساهم  قرارات  ب وجب محضر 

 STE EULER لشركة  الوحيد 

 HERMES ACMAR SERVICES

بساريخ 27 يوليو 2020، تقرر ما يلي :

 BENZAKOUR السيد  عزل 

TAWFIK من مهامه ك سير لشركة.

 HICHAM السيد  تعيين 

BENSAID ALAOUI ك سيرا جديدا 

للشركة.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري للرباط في 14 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 745909.

552 P

مكسب مح د بوزبع

ت ارة

STE T.A.K.A DEV
تأسيس ش.ذ.م.م.

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   2020 يوليو  فاتح  في  بالرباط 

تحرير القوانين األساسية لش.ذ.م.م. 

م يزاتها كالسالي :

 STE T.A.K.A DEV  : التس ية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف السالية :

ع ليات تجزئة األرا�سي.

اإلنهاش العقاري.

كراء العقارات.

زنقة   ،4 أكدال،  الرباط،   : املقر 

واد زيز، شقة 7.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقس ة 

100 درهم للواحدة مسددة وموزعة 

بين الشركاء كالسالي :

السيد عبد هللا تازي موخة : 333 

حصة.

 237  : موخة  تازي  كنزة  اآلنسة 

حصة.

 430  : موخة  تازي  أمين  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

السيد عبد هللا  محدودة من طرف 

تازي موخة.

: تبسدئ في فاتح  السنة الحسابية 

يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

يوم  من  تبسدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األرباح 

لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

حصص  حسب  إنصافات  الشركاء 

كل واحد منهم.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبس 0ر   10 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 106609.
تقييد  تم   : السجاري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
السجاري باملحك ة السجارية بالرباط 
 10 بساريخ   145743 رقم  تحت 

سبس 0ر 2020.
من أجل االسسخالص والبيان

553 P

STE BAIT AL ATFAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 3.500.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع عبد الرحيم 
بوعبيد بالدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  1
البيضاء بساريخ 16 يونيو 2020، قرر 
لشركة  العادي  الغير  العام  الج ع 

BAIT AL ATFAL ش.م.م. ما يلي :
من  القانوني  الشكل  تحويل 
شركة عقارية مدنية إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
األسا�سي  النظام  على  املوافقة 

لشركة ذات مسؤولية محدودة.
تعيين مدير واحد أو أكثر لشركة 

ذات مسؤولية محدودة.
2 - تم اإليداع القانوني والسعديل 
البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 
بساريخ 13 أغسطس 2020 تحت رقم 
القانوني  لإليداع  بالنسبة   742961
بالنسبة للسجل السجاري تحت رقم 

.17159
554 P

الشركة املدنية العقارية 
ياسمينة - الدار البيضاء

املقر االجس اعي : شارع ابن سينا، 
الرقم 92 س، الحي الحسني 

الدار البيضاء
محضر الج ع العام االسسثنائي 

للثالث من سبس 0ر 2020
ب قس�سى عقد عرفي مؤخ بالثالث 
بالدار  مسجل   2020 سبس 0ر  من 
تحت  2020 سبس 0ر   12 في  البيضاء 
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 OR N°227971200 -  RE N رقم   
)نسخة   : 20200026129 1233
اتخذ الج ع   (25130 أرشيفية رقم 
العقارية  املدنية  للشركة  العام 
القرارات  البيضاء  الدار   - ياس ينة 

السالية :
وتنقيحه  الشركة  نشاط  تغيير 

وحصره كالسالي :
 / بشكل حصري كل األنشطة أو 
بالرسم  املسعلقة  املدنية  والع ليات 
C/34840  املسكون من  العقاري رقم 
املخصصة  أر�سي  طابق  ذات  فيال 
لسكن رئي�سي، وتستثني كل األنشطة 

أو / والع ليات السجارية.
للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 
 M2 م ر  فيال تانيت،   : من العنوان 
إلى  البيضاء  الدار   - العليا  لونشون 
سينا،  ابن  شارع   : الجديد  العنوان 
الدار   - س الحي الحسني   92 الرقم 

البيضاء.
تحيين القانون األسا�سي للشركة 
أخذا بعين االعسبار القرارين السالفين

 املسصرفون

555 P

STE Z.M.KOPAN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأس ال االجس اعي : 50.000 درهم
املقر االجس اعي : بحي العدير تجزئة 

النهضة 1 رقم 474 وزان
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ    -  1
تم  بوزان،   2020 أغسطس   17
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية :

 STE Z.M.KOPAN  : التس ية 
.SARL

الهدف االجس اعي : حفر اآلبار.
العدير  بحي   : االجس اعي  املقر 

تجزئة النهضة 1 رقم 474 وزان.
محدد   : االجس اعي  الرأس ال 
إلى  مقسم  درهم  ألف  خ سون  في 
 100 ب ائة  حصة   500 خ س ائة 
كلها محررة  الواحدة  للحصة  درهم 

وموزعة على الشكل السالي :

السيد زياد مح د : 100 حصة.

السيد أح د مح د : 100 حصة.

السيد فاضل مح د : 100 حصة.

السيد زيدان مح د : 100 حصة.

السيد دارا مح د : 100 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

الحامل  مح د  زياد  السيد  املسير 

.GM 00255 لبطاقة التسجل رقم

لسكوين   %5 سيقسطع   : األرباح 

االحسياطي القانوني.

بالسجل  السصريح  تم  لقد   -  2

بوزان  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

من السجل السحللي واإليداع   1621

 2020 سبس 0ر   9 بساريخ  القانوني 

تحت رقم 2866.
للخالصة والنشر

ائس انية دار الض انة

556 P

 STE GREEN SERVICES ET

TERROIRS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأس ال االجس اعي : 80.000 درهم

املقر االجس اعي : بلوطة كيلومتر 20 

طريق شفشاون ج اعة ابريكشة 

إقليم وزان

تصفية الشركة
الج ع  محضر  وب قس�سى    -  1

 4 العام الغير العادي املنعقد بساريخ 

بوزان قرر الشركاء   2020 أغسطس 

ما يلي :

لشركة  األوان  قبل  تصفية 

 GREEN SERVICES ET TERROIRS

مقرها  درهم   80.000 رأس الها 

االجس اعي : بلوطة كيلومتر 20 طريق 

إقليم  ابريكشة  ج اعة  شفشاون 

وزان.

النور  عبد  السيد  تنصيب 

السعريف  لبطاقة  الحامل  العزوزي 

للقيام بهذه   LC47803 الوطنية رقم 

امله ة.

تم اإليداع القانوني ب كسب    -  2
بوزان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.2867
للخالصة والنشر

املصفي

557 P

STE LIVEN
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأس ال االجس اعي : 50.000 درهم
املقر االجس اعي : بحي العدير تجزئة 

النهضة رقم 600 -  وزان
تأسيس

وب قس�سى عقد عرفي بساريخ    -  1
بوزان تم وضع   2020 أغسطس   26
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية محدودة مواصفاتها اآلتية :

.STE LIVEN SARL : التس ية
الهدف االجس اعي :

مقاولة في األشغال املخسلفة.
صناعة املواد البالستيكية.

العدير  بحي   : االجس اعي  املقر 
تجزئة النهضة رقم 600 -  وزان.

خ سون  في  محدد   : الرأس ال 
إلى  مقسم   50.000 درهم  ألف 
 100 ب ائة  حصة   500 خ س ائة 
كلها محررة  الواحدة  للحصة  درهم 

وموزعة على الشكل السالي :
 400  : مح د  مصطفى  السيد 

حصة.
السيد خليل عطي : 100 حصة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 
طرف املسير الوحيد السيد مصطفى 
مح د الحامل لبطاقة التسجيل رقم 

.GM00276K
لسكوين   %5 سيقسطع   : األرباح 

االحسياطي القانوني.
بالسجل  السصريح  تم  لقد   -  2
بوزان  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 
1627 من السجل السحليلي واإليداع 
 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  القانوني 

تحت رقم 2871.
للخالصة والنشر

ائس انية دار الض انة

558 P

STE LA CHAINE D’OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس ال الشركة : 1.800.000 درهم
مقرها : رقم 31 زنقة األمير سيدي 

مح د السوي�سي - الرباط
تغيير

العام  الج ع  محضر  على  بناء 
 19 في  بالرباط  املنعقد  االسسثنائي 

ف0راير 2020 تقرر ما يلي :
من  الشركاء  تغيير عناوين ج يع 
KM3 طريق زعير الرباط إلى العنوان 
سيدي  األمير  زنقة   31 رقم   : اآلتي 

مح د السوي�سي الرباط.
الدويري  مريم  السيدة  اسسقالة 
من مسؤولية مساعدة املسير وإبراء 
السيدة  أصبحت  وبالسالي  ذمتها 
بالفريج سعاد مسيرة للشركة والسيد 

مح د الدويري مساعد املسير.
السوقيع االجس اعي للشركة يكون 
ساري املفعول بسوقيع أحد السيدين: 
الدويري  مح د  أو  سعاد  بالفريج 
شراء  )بيع،  العقود  ج يع  وبالسالي 
البنكية  الع ليات  وج يع  لألصول 
سحب األموال  بنكي،  كفسح حساب 
على  والحواالت  االقتراض،  والقيم، 
املشتركين،  املدينين،  املصرفيين 
قبول أو شراء أصول تجارية) السوقيع 
 : السيدين  طرف  من  إال  يقبل  لن 

بالفريج سعاد أو مح د الدويري.
تعديل القانون األسا�سي للشركة، 
هذا السغيير يؤدي إلى تعديل الفصل 

13 من القانون األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

.106582
559 P

STE BAALILUM 
 SARL

شركة باعليلم ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ب قس�سى العقد العرفي مؤرخ في 
واملسجل  بأكادير   2020 سبس 0ر   3
بأكادير تم   2020 سبس 0ر   12 بساريخ 
ش.م.م  »باعليلم«  شركة  تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
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هدفها :

األلي نيوم  نجارة  في  مقاول 

والخشب والحديد ؛

األع ال املخسلفة.

 924 زنقة   20  : االجس اعي  املقر 

رقم 2 حي السالم، أكادير.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

درهم   100.000  : الرأس ال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة كالسالي :

السيد الزيوا مبارك 500 حصة ؛

السيد عيناب حسن 500 حصة.

التسيير : عين السيد الزيوا مبارك 

ك سير للشركة ملدة غير محدودة.

اعس اد  تم   : االجس اعي  السوقيع 

توقيع الزيوا مبارك أو عيناب حسن 

اإلدارية  والوثائق  العقود  ج يع  في 

والبنكية.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ  بأكادير  السجارية   باملحك ة 

17 سبس 0ر 2020 تحت رقم 96299.
للخالصة والبيان

560 P

PUBLIX
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأس املال : 500.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 37 ملسقى 

شارع سوس وشارع هوارة، الحي 

اإلداري سوي�سي، الرباط

العادي  غير  العام  الج ع  باسم 

 2020 أغسطس   18 بساريخ  املنعقد 

تم تقرير ما يلي :

تفويت الحصص السامة ما بين :

السيد جوليان بورويرون وشركة 

بالسيد  م ثلة   VIRIS HOLDING

كريم بلعزيز من أجل 2000 حصة ؛

السيد جوليان بورويرون وشركة 

بالسيد  م ثلة   OXO HOLDING

مارك بيطون من أجل 2000 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

تعيين السيد كريم بلعزيز ك سير 

السيد  جانب  إلى  للشركة  جديد 

غير  ملدة  وذلك  بوزوريرون  جوليان 

محدودة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 

15 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106753.
للخالصة والبيان

561 P

PHILIPPE TRAITEUR
شركة محدودة املسؤولية

رأس املال : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 14 زنقة 

تينغير، الطابق األول، حسان، 

الرباط

العادي  غير  العام  الج ع  باسم 

 2020 أغسطس   18 بساريخ  املنعقد 

تم تقرير ما يلي :

تفويت الحصص السامة ما بين :

م ثلة   OXO HOLDING شركة 

بالسيد مارك بيطون السيد جوليان 

بورويرون من أجل 33 حصة ؛

م ثلة   OXO HOLDING شركة 

 VIRIS بالسيد مارك بيطون وشركة 

كريم  بالسيد  م ثلة   HOLDING

بلعزيز من أجل 33 حصة .

تعيين السيد كريم بلعزيز ك سير 

السيد  جانب  إلى  للشركة  جديد 

غير  ملدة  وذلك  بوزوريرون  جوليان 

محدودة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 

15 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106754.
للخالصة والبيان

562 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنتر، 301 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

AU2PLUS
شركة محدودة املسؤولية

الرأس ال : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 46 شارع 

 الزرقطوني، الطابق الثالث، 

الرقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

صياغة  ت ت   2020 أغسطس   3

السأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

النحو  على  خصائصها  املسؤولية 

السالي :

.AU2PLUS : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

إن كان لحسابها أو من أجل شخص 

آخر في :

مسسحضرات  وتوزيع  اسسيراد 

النظافة  ومنسجات  السج يل 

الشخصية ؛

اسسيراد وتوزيع املك الت الغذائية ؛

اسسيراد وتوزيع األجهزة الطبية ؛

الكواشف  وتوزيع  اسسيراد 

التشخيصية املخس0رية invitro RIVD ؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 

إنشاء شركات جديد أو وكاالت كيف ا 

كان نوعها أن عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية، العقارية، السجارية املنقولة أو 

الغير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأس ال : قي سه 100.000 درهم 

مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 

 500 منها  مسند  للواحدة،  درهم 

كيران  بن  عايدة  السيدة  إلى  حصة 

و500 حصة إلى السيد مح د املهدي 

ال0روتي.

مقر الشركة : 46 شارع الزرقطوني، 

الطابق الثالث، الرقم 6، الدار البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

السيدة عايدة بن   : هيأة التسيير 

كيران والسيد مح د املهدي ال0روتي 

ك سيرين ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.

االحسياطي القانوني : حول األرباح 

5% ألجل صندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 

املركز الجهوي لالستث ار لوالية الدار 

البيضاء.
هيئة التسيير

563 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنتر، 301 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

EMO HOLDING
شركة محدودة املسؤولية

الرأس ال : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 46 شارع 

 الزرقطوني، الطابق الثالث، 

الرقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

2020 ت ت صياغة القانون  9 يوليو 

السأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها على النحو السالي :

.EMO HOLDING : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 

الشركة في :

بصورة  املال  رأس  في  املشاركة 

مباشرة أو غير مباشرة في أي شركة 

مسبقا  موجودة  أو  إنشاؤها  سيسم 

رأس  في  االشتراك  طريق  عن  وذلك 

بصفة  األصول سواء  أو شراء  املال 

مساهم أو شريك ؛
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من  شكل  بأي  الفائدة  أخذ 

األشكال مه ا كانت الع لية أو نشاط 

الشركة ؛

شراء أو بيع أو تبادل ج يع األوراق 

الحقوق االجس اعية وكذلك  املالية، 

فوائد األسهم ؛

ملصلحتها  املباني  اكتراء  أو   كراء 

أو ملصلحة الشركات السابعة لها ؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 

إنشاء شركات جديد أو وكاالت كيف ا 

كان نوعها أن عن طريق املساه ة ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

املنقولة  السجارية  العقارية،   املالية، 

عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 

مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.

الرأس ال : قي سه 100.000 درهم 

مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 

 500 منها  مسند  للواحدة،  درهم 

الزهراء  فاط ة  السيدة  إلى  حصة 

مهسدي و500 حصة إلى السيد عبد 

الح يد املؤذن.

مقر الشركة : 46 شارع الزرقطوني، 

الطابق الثالث، الرقم 6، الدار البيضاء.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

فاط ة  السيدة   : التسيير  هيأة 

مهسدي ك سيرة وحيدة ملدة  الزهراء 

غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.

االحسياطي القانوني : حول األرباح 

5% ألجل صندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 

لوالية  لالستث ار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

564 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة : املعراج سنتر، 301 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

I.E.N.C.R
شركة محدودة املسؤولية

الرأس ال : 9.400.000 درهم
مقرها االجس اعي : الرقم 6 مج ع 

العل ية، سيدي مومن
املرقم بالسجل السجاري 362853

السعريف الضريبي 20700572
هبة الحصص السجارية وتوسيع 

نشاط الشركة
على الج ع االسسثنائي العام  بناء 
ب قر   2020 أغسطس   26 املؤرخ في 

الشركة تم تقرير ما يلي :
كسوس  عيدة  السيدة  وهبت 
طالبي  علمي  نادية  السيدة  أمها  إلى 
درهم   100 بقي ة  حصة   18800
رأس ال  من  ت كلها  التي  للحصة 

.I.E.N.C.R شركة
بيع  إلى  الشركة  نشاط  توسيع 
وإدارة آالت بيع املشروبات الساخنة 

والباردة والوجبات الخفيفة.
يترتب عن ذلك تعديل املادة 3 و6 

و7 من النظام الداخلي.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2020 سبس 0ر   16 بساريخ  البيضاء 

تحت الرقم 746263.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 
بساريخ 16 سبس 0ر 2020 تحت الرقم 

20498 من السجل الترتيبي.
املسير

565 P

ALLIANCE EXPERTISE
 مقر الشركة : املعراج سنتر، 301 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

BORJ ELKHAIR
شركة محدودة املسؤولية
الرأس ال : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 46 شارع 
 الزرقطوني، الطابق الثالث، 
شقة رقم 6، الدار البيضاء

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
صياغة  ت ت   2020 أغسطس   28

السأسي�سي لشركة محدودة  القانون 
النحو  على  خصائصها  املسؤولية 

السالي :
.BORJ ELKHAIR : اسم الشركة

هدف  يسجلى   : الشركة  نشاط 
الشركة في :

اإلنعاش العقاري بج يع أشكاله ؛
شراء، بيع، تجهيز، تقسيم وتجزئة 

قطع األرا�سي ؛
العقارات  ج يع  كراء  بيع،  بناء، 
مسسخدمة للسجارة أو السكن  سواء 

أو ج يع االسسع االت املهنية ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في ج يع الشؤون السجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 
إنشاء شركات جديد أو وكاالت كيف ا 

كان نوعها أن عن طريق املساه ة ؛
الع ليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة  السجارية  العقارية،   املالية، 
عالقة  لها  والتي  املنقولة  الغير  أو 
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأس ال : قي سه 100.000 درهم 
مقس ة إلى 1000 حصة بقي ة 100 
 500 منها  مسند  للواحدة،  درهم 
امعيش  حنان  السيدة  إلى  حصة 
و500 حصة إلى السيد خالد امعيش.
شارع   46  : الشركة  مقر 
شقة  الثالث،  الطابق  الزرقطوني، 

رقم 6، الدار البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
حنان  السيدة   : التسيير  هيأة 
امعيش  خالد  والسيد  امعيش 

ك سيرين لشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديس 0ر.
االحسياطي القانوني : حول األرباح 
5% ألجل صندوق االحسياطي  تقسطع 

القانوني.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  السجارية 
لوالية  لالستث ار  الجهوي   املركز 

الدار البيضاء.
هيئة التسيير

566 P

ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة : املعراج سنتر، 301 شارع 

عبد املومن، مكسب رقم 64، الدار البيضاء

MEDICAL DISTRIB
شركة محدودة املسؤولية

الرأس ال : 2.000.000 درهم

 مقر الشركة : ع ارة ب، الشقة 13 

زاوية بئر انزران وزنقة اسحاق 

شراجي وزنقة قائد اآلشتر، 

املعاريف، الدار البيضاء

املرقم بالسجل السجاري 230.409

السعريف الضريبي 40252861

توسيع نشاط الشركة
العام  الج ع  على  بناء   -  1

االسسثنائي املؤرخ في 15 يوليو 2020 

تم   MEDICAL DISTRIB لشركة 

تقرير ما يلي :

إلى  الشركة  نشاط  توسيع 

الكواشف  وتوزيع  وتصدير  اسسيراد 

.invitro التشخيصية املخس0رية

يترتب عن ذلك تعديل املادة 3 من 

النظام الداخلي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2020 أغسطس   7 بساريخ  البيضاء 

تحت الرقم 742281.
3 - تم التسجيل بالسجل السجاري 

بساريخ 7 أغسطس 2020 تحت الرقم 

16505 من السجل الترتيبي.
املسير

567 P

FINALYSE CONSULTING
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

إعداد  تم   2020 أغسطس   10

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 FINALYSE  : الشركة  تس ية 

.CONSULTING
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إدارة واستشارة   : غرض الشركة 

وإدارة  وقانونية،  ضريبية  مالية، 

األصول.

 2 19 مسجر رقم   : املقر االجس اعي 

بلوك ت 2، القامرة الجنوبية، ح.ي.م 

الرباط.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
رأس ال الشركة : 10.000 درهم.

مسير الشركة : السيد مح د أمين 

 23 رقم  شقة   16 عنوانه  عيادي، 
زنقة أوكي دن، أكدال، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع   تم 

سبس 0ر   14 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 3566.

568 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

 EL HAMOUCHI IMPORT

EXPORT
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

شركة  تكونت   2020 أغسطس   12

م يزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :

 EL HAMOUCHI  : التس ية 

.IMPORT EXPORT SARL

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : االسسيراد والسصدير.

 100.000 في  حدد   : الرأس ال 

سهم بقي ة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم موزعة كالسالي :

مح د الح و�سي 500 سهم ؛

سعيد الح و�سي 500 سهم.

التسيير : سعيد الح و�سي.

اإلمضاء : سعيد الح و�سي.

املدة : 99 سنة.

الع ران،  لوط   : االجس اعي  املقر 
رقم 2681-2682 سلوان، الناضور.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
االبسدائية بالناضور بساريخ 2 سبس 0ر 

2020 تحت رقم 2957.
569 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL
 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR
Tél 0536 33 39 77
Fax 0536 33 39 95

MIA TRANSFERT
SARL AU

تأسيس الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ذات  شركة  تكونت   2020 يونيو   4
وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

م يزاتها كالسالي :
 MIA TRANSFERT  : التس ية 

.SARL AU
الصفة القانونية : ش.م.م. ش.و.

الهدف : تحويل األموال.
 الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 
 100 بقي ة  سهم   1000 إلى  مقسم 

درهم للسهم موزعة كالسالي :
شعيب زعزع 1000 سهم.

التسيير : شعيب زعزع.
اإلمضاء : شعيب زعزع.

املدة : 99 سنة.
املركز  كرونة   : االجس اعي  املقر 

ت س ان، الدريوش.
 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
االبسدائية بالدريوش بساريخ 19 أغسطس 

2020 تحت رقم 48.
570 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL
 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR
Tél 0536 33 39 77
Fax 0536 33 39 95

 STE BOUZAIDI HAKIM
TRANSPORT

SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
6 أغسطس 2020 تكونت شركة ذات 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي :

 STE BOUZAIDI  : التس ية 

.HAKIM TRANSPORT SARL

الصفة القانونية : ش.م.م.

والسصدير،  االسسيراد   : الهدف 

نقل األمسعة الغير املصحوبة.

 الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 

 100 بقي ة  سهم   1000 إلى  مقسم 

درهم للسهم موزعة كالسالي :

الحسين ال0زيدي 250 سهم ؛

عبد الحكيم ال0زيدي 250 سهم ؛

مح د ال0زيدي 250 سهم ؛

سعيد ال0زيدي 250 سهم.

الحسين ال0زيدي وعبد   : التسيير 

ال0زيدي  ومح د  ال0زيدي  الحكيم 

وسعيد ال0زيدي.

الحسين ال0زيدي وعبد   : اإلمضاء 

ال0زيدي  ومح د  ال0زيدي  الحكيم 

وسعيد ال0زيدي.

املدة : 99 سنة.

السعادة،  حي   : االجس اعي  املقر 
رقم 15، الدريوش.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

االبسدائية بالدريوش بساريخ 26 أغسطس 

2020 تحت رقم 51.

571 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

DIDOU-ELECTRICITE
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تكونت شركة ذات   2020 يوليو   17

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي :

DIDOU-  : التس ية 

.ELECTRICITE SARL

الصفة القانونية : ش.م.م.

الكهربائية،  التركيبات   : الهدف 

أشغال مسنوعة أو مقاول بناء، توزيع 

كافة املعدات الكهربائية ذات الجهد 

واإلنارة  املنخفض  والجهد  املسوسط 

العامة.

 الرأس ال : حدد في 100.000 درهم 

 100 بقي ة  سهم   1000 إلى  مقسم 

درهم للسهم موزعة كالسالي :

مح د السدراوي 500 سهم ؛

نور الدين السدراوي 500 سهم.

: مح د السدراوي و نور  التسيير 

الدين السدراوي.

: مح د السدراوي و نور  اإلمضاء 

الدين السدراوي.

املدة : 99 سنة.

املركز،  بودينار   : االجس اعي  املقر 

الدريوش.

 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

فاتح  بساريخ  بالدريوش  االبسدائية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 53.

572 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

OUIXANE FRUT

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 210 Bd

 YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

في  مؤرخ  محضر   ب قس�سى 

2020 قرر شركاء الشركة  8 سبس 0ر 

من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 

 1.100.000 إلى  درهم   100.000

حصة جديدة   10000 درهم بإنشاء 

مع نقل املقر االجس اعي للشركة إلى :

حي عاريض مج وعة 3، الناضور.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحك ة االبسدائية بالناضور بساريخ 

15 سبس 0ر 2020 تحت رقم 3076.
نسخة للبيان

573 P
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

 CABINET COMPTABLE

BOUBNAD
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 210 Bd

 YOUSSEF IBN TACHFINE N°1

NADOR

العام  الج ع  محضر  إثر  على 

 2020 سبس 0ر  فاتح  بساريخ  املنعقد 

قرر الشركاء تغيير اسم الشركة من :

 CABINET COMPTABLE

.BOUBNAD SARL

 EXPREMIUM إلى 

.CONSULTING SARL

 : نقل املقر االجس اعي للشركة إلى 

.ILO40 N° 69 MATAR- NADOR

توسيع نشاط وذلك بإضافة :

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

 ET FISCAL, CONSEIL JURIDIQUE,

.ETUDE

القانون األسا�سي  وبالسالي تعديل 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

االبسدائية بالناضور بساريخ 9 سبس 0ر 

2020 تحت رقم 3034.
نسخة للبيان

574 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 210Bd YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

Tél 0536 33 39 77

Fax 0536 33 39 95

R-K METROPOLE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Bd TETOUAN

HYA SAADA 1 - DRIOUCH

العام  الج ع  محضر  إثر  على 
املنعقد بساريخ 6 أغسطس 2020 قرر 

ما يلي :

الحسين  من حصة  تفويت جزء 
مع  القندو�سي  رشيد  لفائدة  ملكي 
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.
التسيير : رشيد القندو�سي.
اإلمضاء : رشيد القندو�سي.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 املحك ة االبسدائية بالناضور بساريخ 
25 أغسطس 2020 تحت رقم 2888.

نسخة للبيان

575 P

GRISSAFEN
SARL

 736HAY ELMANZEH CYM
RABAT
تصفية

تبعا للقرار الج ع العام للشركة 
في  مسجل   2019 نوف 0ر   13 بساريخ 
2019 لشركة  17 ديس 0ر  الرباط في 
GRISSAFEN SARL عنوانها السجاري 
ح.ي.م الرباط تقرر  حي املنزه،   736 

ما يلي :
حل الشركة.

خليد  االدري�سي  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

حي   736 السصفية  مكان  تحديد 
املنزه، ح.ي.م الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ 28 أغسطس 

2020 تحت رقم 106279.
576 P

 STE MAGA SERVICE
MARBRE

ش.م.م
بتيفلت عرفي  عقد   ب قس�سى 
تم تكوين قوانين   2020 سبس 0ر   4  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

م يزاتها كالسالي :
 STE MAGA شركة   : التس ية 

SERVICE MARBRE ش.م.م.
: بيع وشراء ج يع أنواع  املوضوع 

الرخام واألشغال املخسلفة.

عبد  ايت  مزرعة   : الشركة  مقر 

املالك الحجامة، دائرة تيفلت، فدان 

الكنز.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   100.000 الشركة في 

درهم   100 بقي ة  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة.

 700 القادر  عبد  ماكة  السيد 

حصة ؛

السيد ماكة سفيان 75 حصة ؛

السيد ماكة هشام 75 حصة ؛

السيد ماكة خالد 75 حصة ؛

السيدة ماكة اي ان 75 حصة.

التسيير : السيد ماكة عبد القادر 

هو املسير الوحيد ملدة غير محدودة 

 STE MAGA SERVICE شركة  في 

MARBRE ش.م.م.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

األرباح  من   %5 تقطع   : األرباح 

الصافية لسكوين االدخار االحسياطي 

القانوني ويسوزع الرصيد حسب قرار 

الج ع العام السنوي.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

االبسدائية بتيفلت تحت رقم السجل 

السجاري 489 في 17 سبس 0ر 2020.

577 P

FENNANE TAJHIZ
SARL AU

ش.م.م لشريك واحد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 سبس 0ر   2 بساريخ  بالرباط 

واملسجل بالرباط في 3 سبس 0ر 2020 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، لها امل يزات السالية :

 FENNANE TAJHIZ : 1 - التس ية

SARL AU ش.م.م لشريك واحد.

للشركة   : الشركة  غرض   -  2

املغرب  داخل  مسعددة  نشاطات 

وخارجه تس ثل في :

سواء  املسواجدة  األرا�سي  شراء 

من  القروي  أو  الحضري  باملجال 

أجل إعادة بيعها مجزئة بعد تجهيزها 

وجعلها صالحة للبناء.

3 - املقر الرئي�سي : 46 شارع عقبة، 
رقم الشقة 2، أكدال، الرباط.

4 - مدة الشركة : 99 سنة ابسداء 

من يوم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رأس ال   -  5

100.000 درهم.

6 - التسيير : الشركة مسيرة إداريا 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

الركراكي سيدي عبد املطلب.

: من فاتح  السنة االجس اعية   -  7

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

: تم تسجيل  8 - اإليداع القانوني 

بالرباط  السجاري  بالسجل  الشركة 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   17 يوم 

.145971

578 P

NAVI COFFEE & POOL
SARL

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بس ارة 

واملسجل   2020 يونيو   18 بساريخ 

تم   2020 يوليو   17 في  بالرباط 

إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات 

امل يزات  لها  املحدودة  املسؤولية 

السالية :

1 - الشركاء :

ادريويش منير ؛

ادريويش وديع.

 NAVI COFFEE & : التس ية   -  2

.POOL SARL

للشركة   : الشركة  غرض   -  3

نشاطات مسعددة :

عرض الشاي ؛

تنظيف السيارة ؛

السيارات  وتجارة  وإصالح  بيع 

املسسع لة.

تجزئة ناصر،   : املقر الرئي�سي   -  4
رقم 353، شقة 5، ت ارة.
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5 - مدة الشركة : 99 سنة ابسداء 

من يوم تأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأس ال   -  6

 1000 إلى  مقس ة  درهم   100.000

حصة بقي ة 100 درهم للحصة هذه 

األسهم مقس ة ك ا يلي :

ادريويش منير 900 سهم ؛

ادريويش وديع 100 سهم.

7 - التسيير : الشركة مسيرة إداريا 

السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

دريويش منير.

: من فاتح  السنة االجس اعية   -  8

يناير إلى 31 ديس 0ر من كل سنة.

: تم تسجيل  9 - اإليداع القانوني 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

االبسدائية في ت ارة بساريخ 4 أغسطس 

2020 رقم السجل السجاري 130315.

579 P

A D MAIORA

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تم تأسيس شركة   2020 سبس 0ر   3

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات السالية :

 A D MAIORA SARL  : التس ية 

.AU

املقر االجس اعي : الرقم 7 مرآب 1 

تجزئة العوادي 1، بوزنيقة.

الهدف السجاري : منعش عقاري.

الرأس ال : محدد في 100.000 درهم 

مقس ة إلى 1000 حصة ك ا يلي :

السيد اح د لفساحي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : اع ارة لفساحي.

اإليداع القانوني : املحك ة االبسدائية 

ببنسلي ان سجل تجاري رقم 6309.

580 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°28 RUE 10 V.N SIDI KACEM

STE SARAG
SARL AU

تأسيس شركة
رقم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ   202000010453034 

تم تأسيس شركة   2020 ف0راير   24

شركة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

فردية خصائصها كالسالي :

 STE SARAG  : السجاري  االسم 

.SARL AU

 27 الزنقة  تجزئة السوق،   : املقر 

رقم 96، جرف امللحة.

الآلالت  بيع   : الرئي�سي  الهدف 

معدات  بيع  الفالحية،  واملعدات 

الري ومسسلزماتها، سحب مقطورات 

السيارات.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

الوحيد  املالك  لفائدة  درهم   100

للشركة السيد خاليد بل هدي.

التسيير : خاليد بل هدي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية ب شرع 

بلقصيري يوم 8 سبس 0ر 2020 تحت 

رقم 243 السجل السجاري رقم 283.

581 P

 STE BDE TECHNOLOGIE

ELECTRIQUE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

الفسخ املسبق
الج ع  محضر  ملقسضيات  تبعا 

العادي  الغير  االسسثنائي  العام 

 BDE TECHNOLOGIE لشركة 

ELECTRIQUE SARL املنعقد بساريخ 

الشركة  قرر شركاء   2020 يونيو   24

ما يلي :

فسخ الشركة مسبقا

السيد أيوب ادليمي صفة  إعطاء 

القائم بالسصفية.

االجس اعي  املقر  عنوان  تس ية 
 ،10 رقم  نوال،  تجزئة   : للشركة 

تيفلت، كعنوان لهذا الفسخ.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالخ يسات بساريخ 17 سبس 0ر 2020 

تحت رقم 1150.

582 P

مكسب ميروش للحسابات

كل يم

الهاتف : 19 11 77 0528

FORT BOU-JERIF
SARL

تغيير في شركة
يوم  املؤرخ  عرفي  ب قس�سى عقد 

قرر الج ع العام   2020 سبس 0ر   15

FORT BOU- لشركة  االسسثنائي 

املحدودة  املسؤولية  ذات   JERIF
درهم والكائن   3.554.000 رأس الها 

بوجريف  في  االجس اعي  مقرها 

إقليم  الج اعة القروية تركاواساي، 

كل يم، ما يلي :

35540 حصة  املصادقة على بيع 

من رأس ال الشركة من طرف السيد 

 Mr.GERBENS PIERRE JOSE JEAN

املزداد  لفائدة السيدة زينب ح ود، 

يومه فاتح نوف 0ر 1973 بالخ يسات 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

بسجزئة  حاليا  والساكن   J275561

 35540 د ايت ملول   7/ ادمين رقم 

حصة.

 Mr.UDRY JOEL السيد  تعيين 

مارس   19 يومه  املزداد   CHARLY

1960 باسويسرا والحامل لجواز سفر 
حاليا  والساكن   X1271921 رقم 

بسويسرا، مسيرا للشركة.
السجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت  كل يم  االبسدائية   باملحك ة 
رقم 929.

583 P

 STE HUILLERIE EXTRA 

DU MAROC
SARL

رأس ال الشركة : 1.000.000 درهم

RC : 35543

للشركة  العادي  العام  الج ع  إن 

 HUILLERIE EXTRA  املس اة 

DU MAROC واملنعقد بساريخ 8 يوليو 

2019 تقرر ما يلي :

لوفاة  نظرا  حصة   5500 تفويت 

لفائدة  الحريف  االله  عبد  السيد 

تصبح  السفويت  لهذا  تبعا  الورثة 

املكونة  االجس اعية  الحصص 

على  مقس ة  الشركة  لرأس ال 

الشكل اآلتي :

 100 حصة   2188 س ية القباج 

درهم 218.800 درهم

عبد العزيز الحريف 3906 حصة 

100 درهم 390.600 درهم ؛

مح د الحريف 3906 حصة 100 

درهم 390.600 درهم ؛

 100 حصة   10.000 املج وع 

درهم 1.000.000 درهم.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة السجارية ب كناس تحت 
رقم 2598 بساريخ 8 سبس 0ر 2019.

584 P

KNINE SERVICES
SARL AU

67 حي العيون، الطابق الثالث، 

ع ارة رقم 5، املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
للشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

باملح دية في تاريخ 3 أغسطس 2020 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

خصائصها كالسالي :

التس ية : »كنين سيرفيس«.

ج يع خدمات البحث   : املوضوع 

واملشورة ومعالجة البيانات واملساعدة 

في أمن تكنولوجيا املعلومات ؛
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خدمات  وج يع  السنفيذ 
وال0رامج  الك بيوتر  ألجهزة  املبيعات 

والسطبيقات واملوقع اإللكتروني ؛
املسعددة  املعلومات  تقنية 

والسوزيع والخدمات املسعددة ؛
االستشارات  خدمات  ج يع 
االتصاالت  مجال  في  واملساعدة 
واألنظ ة  والشبكات  واملعلومات 

الخاصة بسقنية املعلومات ؛
وصيانة  تركيب  أع ال  ج يع 

األنظ ة وشبكات الحاسب اآللي ؛
أنظ ة  في  والسطوير  االستشارات 

وبرامج الحاسب اآللي ؛
البيانات  ومعالجة  وتحليل  ج ع 

بج يع أنواعها ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 
أي شركة  أعاله أو عن طريق إنشاء 
طريق  عن  أو  جديدة  منظ ة  أو 
املساه ة أو االكسساب أو شراء األسهم 
أو الحقوق االجس اعية، االنشقاقات 

في املشاركة أو غيرها ؛
الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 
والصناعية  واملالية  السجارية 
والزراعية  والعقارية  واملنقولة 
املسعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 
كليا أو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 
مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �سيء 

يحس ل أن يعزز السن ية ؛
للشركة  االجس اعية  الع ليات 

سواء لنفسها أو لحساب اآلخرين.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأس ال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.
للسيد حسام قنين 1000 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 
حسان قنين ك سير وحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   14 يوم  باملح دية 

تحت رقم 1047.
585 P

 ALL SCA EVENT

MANAGEMENT
SARL AU

67 حي العيون، الطابق الثالث، 

ع ارة رقم 5، املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
للشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 

 2020 يوليو   28 باملح دية في تاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

خصائصها كالسالي :

ايفنت  اسسا  »الل   : التس ية 

مانج نت«.

املوضوع : 

معسكر ؛

فعاليات رياضية وثقافية وفنية ؛

تنظيم الدورات السدريبية واملنسديات 

واملؤت رات والرحالت املنظ ة ؛

نشاط اجس اعي ؛

ج يع الخدمات املسعلقة بالدعاية 

واالتصال بشكل عام ؛

السجارية  املعارض  تنظيم 

واملؤت رات ؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في ج يع املعامالت السجارية 

التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 

أي شركة  أعاله أو عن طريق إنشاء 

طريق  عن  أو  جديدة  منظ ة  أو 

املساه ة أو االكسساب أو شراء األسهم 

والج عيات  االجس اعية  الحقوق  أو 

االندماج في املشاركة أو غيرها ؛

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

والصناعية  واملالية  السجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املسعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

كليا أو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �سيء 

الع ليات  السن ية  يعزز  أن  يحس ل 

لنفسها  سواء  للشركة   االجس اعية 

أو لحساب اآلخرين.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأس ال 
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة.
للسيدة نعي ة حليم 100 حصة.

اإلدارة الشركة تم تعيين السيدة 
نعي ة حليم ك سيرة وحيدة للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2020 سبس 0ر   14 يوم  باملح دية 

تحت رقم 1046.
586 P

MEC CONTROL
SARL

106 حي األمل الطابق الثاني - 
املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس   18 تاريخ  في  باملح دية 
األسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2020
املسؤولية  محدودة  لشركة 

خصائصها كالسالي :
التس ية : »ميك كونترول«.

ع ليات  إجراء   : املوضوع 
تشخيص وتدقيق الطاقة للصناعة 

والخدمات والزراعة.
تطوير وتعزيز وتسويق والسوصية 
تحسين  في  يساهم  حل  أي  وإدامة 

وترشيد الطاقة.
ونصائح  دراسة  أي  تقديم 
تنفيذ  في  ومساعدة  وتشخيص 

الحلول في مجال الطاقة.
شراء وبيع ودراسة وتنفيذ الحلول  
واإلدارة  باإلشراف  املسعلقة  الفنية 
الفنية املركزية للتركيبات في الصناعة 

والخدمات والزراعة.
الرقابة السنظي ية على التركيبات 

الفنية.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 
أي شركة  أعاله أو عن طريق إنشاء 
طريق  عن  أو  جديدة  منظ ة  أو 
املساه ة أو االكسساب أو شراء األسهم 
أو الحقوق االجس اعية، االنشقاقات 

في املشاركة أو غيرها.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصفة 

والصناعية  واملالية  السجارية 

والزراعية  والعقارية  واملنقولة 

املسعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

كليا أو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 

مرتبط أو مشابه  أعاله أو بأي �سيء 

يحس ل أن يعزز السن ية.

للشركة  االجس اعية  الع ليات 

سواء لنفسها أو لحساب اآلخرين.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأس ال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

للسيد صالح اكسوف : 500 حصة.

 : توزاني  اللطيف  عبد  وللسيد 

500 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

صالح اكسوف ك سير وحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 2020 سبس 0ر   14 يوم  باملح دية 

تحت رقم 1048.

587 P

CHOUQUETTE OASIS
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 100.000 درهم

املقر االجس اعي الدار البيضاء 63 

زنقة دو ليزير حي باشكو

RC 402937

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 2020 يونيو   18 بساريخ  االسسثنائي 

ك ال  األسساذ  طرف  من  محرر 

ت ت  البيضاء  بالدار  موثق  اوتاغني 

السغييرات السالية :

كافة  تفويت  على  املوافقة 

الحصص االجس اعية والتي تقدر ب 

500 حصة من طرف السيد مح د 

هذه  في  ي لكها  التي  بنزكري  حسن 

فهيم  طارق  السيد  لفائدة  الشركة 

االدري�سي.
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حسن  مح د  السيد  اسسقالة 

املسيرين  احد  بصفسه  بنزكري 

واسس رار السيد طارق فهيم االدري�سي 

ك سير وحيد.

تغيير الشكل القانوني لشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

رقم  تحت   2020 14 سبس 0ر 

.745856
للنسخة واإلشارة

588 P

PHYTOLAMIAE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : دوار اوالد زيان، 

بن صور، احد اوالد جلول، مسجر 
رقم 1، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 PHYTOLAMIAE  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

: دوار اوالد زيان،  املقر االجس اعي 

مسجر  جلول،  اوالد  احد  بن صور، 
رقم 1، القنيطرة.

مواد  بيع   : الشركة  موضوع 

الفالحة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000  : أح د  هورش  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد هورش 

الحامل  مغربية،  الجنسية  أح د، 

.G229538 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55989 بساريخ 15 سبس 0ر 2020.

589 P

STE SABOU TRANS
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : 4228، زنقة 179، 

حي باب فاس، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 STE SABOU TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

زنقة   ،4228  : االجس اعي  املقر 

179، حي باب فاس، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسسخدمين.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000 السيد مصطفى سويدي : 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

مصطفى سويدي، الجنسية مغربية، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G669945

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55921 بساريخ 9 سبس 0ر 2020.

590 P

 SOCIETE ECOLE

 SPECIALISEE D’ETUDES

PARA-MEDICALES

»E.S.E.P«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

مقر ها االجس اعي : الطريق املسدود 

بشارع مح د الخامس، بقعة 64، 

القنيطرة

رفع رأس ال الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 8 بساريخ  بالقنيطرة  العادي  الغير 

سبس 0ر 2020، قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

 500.000 إلى  درهم   100.000 من 

حصة   4000 بإصدار  وذلك  درهم 

درهم   100 اجس اعية جديدة بقي ة 

 400.000 أي ما مج وعه  للحصة، 

مع  ب قاصاة  بكاملها  حررت  درهم 

الحساب الجاري للشركاء كالسالي :

4000 حصة  السيدة كساني مريم 

اجس اعية جديدة.

وقد أصبح رأس ال الشركة محدد 

إلى  درهم مقسم   500.000 مبلغ  في 

 100 حصة اجس اعية بقي ة   5000

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة، وموزعة على الشركاء كالسالي :

5000 حصة  السيدة كساني مريم 

اجس اعية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

15 سبس 0ر 2020 تحت رقم 79164.

591 P

KALIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة بساريخ 22 يوليو 2020 تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :
KALIR TRANS : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل   : املوضوع االجس اعي 
األشخاص.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 4 شارع أنوال ع ارة 

الزهور 11 مكسب مي وزة القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 ربيع  كري و   : الحصص 

حصة.
ك سير  ربيع  كري و   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل السجاري رقم : 55445.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديس 0ر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 
6 أغسطس 2020 تحت رقم 55445.
592 P

ZIZ-GOUT
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : 82، زاوية مح د 
القري وزنقة CEF مسجر رقم 1، 

القنيطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :
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 ZIZ-GOUT SARL  : التس ية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 CEF 82، زاوية  : املقر االجس اعي 

مسجر رقم 1، القنيطرة.

موضوع الشركة : مقهى.

بيع املثلجات.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 : بنيعيش  املجيد  عبد  السيد 

1.000 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الجنسية  بنيعيش،  عبد املجيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مغربية، 
.U112949 رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55055 بساريخ 9 يوليو 2020.

593 P

TRANS EURO MED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها االجس اعي 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، زاوية 
زنقة سوس وشارع مح د الخامس 

ع ارة عرفات شقة رقم 3

بساريخ  املحرر  املحضر  ب قس�سى 

املصادقة  تقررت   ،2020 يوليو   21

على ما يلي :

قرر الشريك الوحيد رفع رأس ال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

وذلك عن طريق  درهم   5.340.000

للشريك  الجاري  الحساب  مضائلة 

سهم جديد   52400 الوحيد بإنشاء 

بقي ة 100 درهم لكل منها مرق ة من 

1001 إلى 53400.

من  الشركة  رأس ال  تخفيض 

 1.000.000 إلى  درهم   5.340.000

الخسائر  مضائلة  طريق  عن  درهم 

املسجلة في نهاية السنة املالية 2019 

ليصبح  درهم   4.340.000 ب بلغ 

هو  للشركة  الجديد  الرأس ال 

1.000.000 درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  لل حك ة  السجاري 

 2020 سبس 0ر   14 بالقنيطرة بساريخ 

تحت رقم 79144.
ب ثابة مقسطف وبيان

املسير الوحيد

594 P

THORGOT TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة بساريخ 27 يوليو 2020 تم 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات السالية :

THORGOT TRANS : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل   : املوضوع االجس اعي 

السلع.

نقل بين املناطق الحضرية

املدة : 99 سنة.

املقر : 23 رقم 4 شارع أنوال ع ارة 

الزهور 11 مكسب مي وزة القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد الحراق عث ان 

سارة  الحراق  والسيدة  حصة   900

100 حصة.

عث ان  الحراق  السيد   : التسيير 

ك سير للشركة ملدة لم غير محدودة.

السجل السجاري رقم : 55879.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 55879.

595 P

DRAGOS TRANS PORT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة بساريخ 27 يوليو 2020 تم 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات السالية :

THORGOT TRANS : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل   : املوضوع االجس اعي 

السلع.

نقل بين املناطق الحضرية

املدة : 99 سنة.

املقر : 23 رقم 4 شارع أنوال ع ارة 

الزهور 11 مكسب مي وزة القنيطرة.

درهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد الحراق عث ان 

سارة  الحراق  والسيدة  حصة   900

100 حصة.

عث ان  الحراق  السيد   : التسيير 

ك سير للشركة ملدة لم غير محدودة.

السجل السجاري رقم : 55879.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

9 سبس 0ر 2020 تحت رقم 55879.

596 P

STE DRISS KIM
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع األميرة 
عائشة محل رقم 7 القنيطرة 

تفويت الحصص
على إثر الج ع العام غير   : أوال   
العادي املنعقد بساريخ 9 يوليو 2020 
قررت الج عية العامة لشركاء شركة 
محدودة  شركة   »DRISS KIM«
 100.000 رأس الها  املسؤولية، 
شارع   : االجس اعي  مقرها  درهم، 
األميرة عائشة محل رقم 7 القنيطرة، 

ما يلي :
املوافقة على تفويت جل حصص :
السيد الدباغ عبد الحكيم بقي ة 

500 حصة إلى :
السيد الكني0ري إدريس يقبل 500 

حصة بقي ة 100 درهم للواحدة.
عبد  الدباغ  السيد  اسسقالة 
الحكيم من منصبه ك سير للشركة 
وحيد  مسير  الكني0ري  السيد  ويبقى 

للشركة.
 42 و   7 و   6 تعديل كل من البند 

من القانون األسا�سي.
شركة  من  الشركة  تحويل 
شركة  إلى  املسؤولية  محدودة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
 2020 سبس 0ر   16 بالقنيطرة بساريخ 

تحت رقم 79183.
597 P

 IMMOBILIERE HAMAM
AQAR

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 10.000 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية زنقة 
غاندي وشالة، مكسب رقم 12، 

إقامة بن ع ر، القنيطرة
تعيين مسير جديد

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 ،2020 مارس   9 بساريخ  العادي  غير 

 IMMOBILIERE HAMAM« لشركة

AQAR«، تقرر باإلج اع ما يلي :
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له ام  السيد  اسسقالة  قبول 
مح د من مهام تسيير الشركة.

تعيين السيد له ام سيف الدين 
مسير جديد للشركة.

القانون  من   42 الفصل  تغيير 
األسا�سي للشركة كالسالي :
الفصل 42 : التسيير :

سيف  له ام  السيد  إلى  أسند 
الحامل  مغربية،  الجنسية  الدين، 
 ،G618456 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 ،153 الزنقة  بالقنيطرة،  والساكن 

رقم 56، مج وعة 8.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة السجل السجاري 
 2020 أغسطس   3 بالقنيطرة بساريخ 

تحت رقم 1930.
598 P

PRESTIGE MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : 53، شارع مح د 
غرنيط، الشقة رقم 8، املينة العليا 

القنيطرة
السجل السجاري بالقنيطرة رقم 

50911
تفويت حصص اجس اعية وتعيين 

مسير جديد
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 PRESTIGE« لشركة  العادي،  غير 
تقرر   ،»MONDE SARL AU

باإلج اع ما يلي :
مج وع  تفويت  على  املصادقة 
حصة   1000 أي  الحصص، 
100 درهم للحصة  اجس اعية بقي ة 
املخربش،  سبحان  السيد  ملك  في 
مص ودي،  أسامة  السيد  لفائدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G991654
سبحان  السيد  اسسقالة  قبول 
الشركة  تسيير  مهام  من  املخربش 
أسامة  السيد  وتعيين  وإبرائه 
مص ودي مسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

79148 بساريخ 14 سبس 0ر 2020.
599 P

 CENTRE DE BEAUTE DODO
BEAUTY
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : الطابق األر�سي، 
ع ارة إس اعيل 4، زاوية زنقة 

يعقوب املنصور ومح د القري، 
مي وزا، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :
 CENTRE DE BEAUTE : التس ية

.DODO BEAUTY SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجس اعي : الطابق األر�سي، 
زنقة  زاوية   ،4 إس اعيل  ع ارة 
القري،  ومح د  املنصور  يعقوب 

مي وزا، القنيطرة.
مركز السج يل   : موضوع الشركة 

والحالقة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000  : السيدة ضياء بوحضرية 
حصة.

املدة : 99 سنة.
السيدة  إلى  أسند   : التسيير 
الجنسية مغربية،  بوحضرية،  ضياء 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.AE100642
السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56073 بساريخ 16 سبس 0ر 2020.

600 P

VERDANCE TRANS
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : الزنقة 4، رقم 713، 

حي الصفاء، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 VERDANCE TRANS  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

رقم   ،4 الزنقة   : االجس اعي  املقر 

713، حي الصفاء، القنيطرة.

موضوع الشركة : نقل البضائع.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :

 1.000  : احبيل  يونس  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد يونس   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  احبيل، 

.GY20151 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 56069 بساريخ 16 سبس 0ر 2020.

600P مكرر

GLOB CONTRAT 
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم
املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 
ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :
 GLOB CONTRAT  : التس ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املقر االجس اعي : 23، شارع أنوال، 
 ،4 رقم  املكسب   ،11 فلوري  ع ارة 

مي وزا، القنيطرة.
مواد  بيع   : الشركة  موضوع 

اإلعالميات.
بيع أدوات املكاتب.

او  املخسلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
 100 1.000 حصة بقي ة  مقسم إلى 
بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 
مكستبة وموزعة على الشركاء كالسالي :
 : اوخياط  أيت  مح د  السيد 

1.000 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد مح د   : التسيير 
مغربية،  الجنسية  اوخياط،  أيت 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G227990
السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 56023 بساريخ 16 سبس 0ر 2020.
601 P



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12172

ANSARI INOX
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : رقم 4، زنقة 

قرطبة، مكسب رقم 2، القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى   

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

السالية :

 ANSARI INOX SARL : التس ية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

زنقة   ،4 رقم   : االجس اعي  املقر 

قرطبة، مكسب رقم 2، القنيطرة.

املواد  بيع   : الشركة  موضوع 

الصناعية اإلينوكس واألملنيوم.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1.000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقي ة 

بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

 : األنصاري  املجيد  عبد  السيد 

1.000 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الجنسية مغربية،  املجيد األنصاري، 

 UC رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.138380

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

31 ديس 0ر.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

سبس 0ر  فاتح  بساريخ   55735 رقم 

.2020

602 P

BAKER BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 50.000 درهم
مقرها االجس اعي : 207 مكرر بلوك 

د املغرب  العربي القنيطرة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املنعقد يوم 13 أغسطس 
ذات  الشركة  شركاء  قرر   2020
بيطون«  »بكر  املحدودة  املسؤولية 
والكائن  درهم   50.000 رأس الها 
 207 بالقنيطرة،  االجس اعي  مقرها 

مكرر بلوك د املغرب  العربي :
للشركة  االجس اعي  املقر  تنقيل 

من:
 207 مكرر بلوك د املغرب  العربي 
القنيطرة، إلى : 118 بلوك د املغرب 

العربي القنيطرة.
على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 

4 من القانون األسا�سي للشركة.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 2020 16 سبس 0ر  بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 79189.
603 P

 BADR HAMZA
PNEUMATIQUE

BAHA« SARL«
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب دينة  مسجل   2020 ف0راير   25
ذات  شركة  تأسيس  تم  الرباط، 
حددت  التي  املحدودة  املسؤولية 

خصائصها ك ا يلي :
 BADR HAMZA  : التس ية 

.PNEUMATIQUE »BAHA« SARL
الهدف : تهدف الشركة إلى :

بيع، شراء وإصالح العجالت.
وكهرباء  السيارات  إصالح 

السيارات.
هياكل السيارات.

كل ما يسعلق باإلنقاد للسيارات.
غسل السيارات.

بيع أجزاء السيارات.

بج يع  القيام  عامة  وبصفة 

السقنية،  السياحية،  ع ليات 

السجارية،  الصناعية،  العقارية، 

وغير  املباشرة  املنقوالت،  املالية، 

املباشرة املرتبطة بالهدف االجس اعي 

للشركة والتي من طبيعتها أن تساهم 

نشاط  ون و  توسيع  تحقيق،  في 

الشركة.
رأس ال : حدد في 100.000 درهم 

حصة اجس اعية   1000 مقس ة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة، 

موزعة على الشكل اآلتي :

 500 السيد بدر الدين البصراوي 

حصة حيث ت ثل 50% من رأس املال 

أي ما يعادل 50.000 درهم.

حصة   500 ح زة  فلوق  السيد 

حيث ت ثل 50% من رأس املال أي ما 

يعادل 50.000 درهم.

وبناء عليه فإن مج وع رأس املال 

املكستب واملحرر هو 100.000 درهم.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

النهائي  السأسيس  يوم  من  ابسداء 

للشركة.

السنة  تبسدئ   : املالية  السنة 

 31 املالية من فاتح يناير وتنسهي في  

ديس 0ر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
املسيرين بدر الدين البصراوي وفلوق 

ح زة، وذلك ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ 17 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 145903.

604 P

AL-RANTISI GROUP
SARL AU

املسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم   ،2020 أغسطس   13 بساريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تح ل الخصائص السالية :

.AL-RANTISI GROUP : التس ية

.SARL AU : الصفة

البناء   : االجس اعي  الهدف 

والخدمات املسعددة.
رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 

100 درهم للحصة الواحدة :

 1000 الرنسي�سي  طارق  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

31 ديس 0ر من كل سنة.

شارع عقبة   46  : املقر االجس اعي 

الشقة 2 أكدال الرباط.

املسير : طارق الرنسي�سي.
رقم   145943 السجاري  السجل 

باملحك ة  السجاري  بالسجل  السقييد 

السجارية بالرباط 3737.

605 P

A.G.I.N SARL

 RAHMA ET CONSORTS
MELLOUKI

SARL

بانعقاد الج ع العام الغير العادي 

2019 قرر شركاء  30 ديس 0ر  بساريخ 

 RAHMA ET CONSORTS شركة 

MELLOUKI SARL ما يلي :

1 - السحقق من حسابات للسنوات 

-2016-2015-2014 و 2017.

التي  األسباب  معرفة   -  2

لعقد  اسسدعاء  عدم  املسير  أدت 

اجس اعات عامة عادية وغير عادية.

جدية  لحسن  السيد  إقالة   -  3

ويحسفظ بالحق في مقاضاته عن أي 

أخطاء في التسيير.

املالك  عبد  السيدين  تعيين   -  4

ملوكي وك ال ملوكي مسيرين للشركة.

5 - بيع 11.000 حصة اجس اعية 

درهم   59 حصة  لكل  إج الية 

درهم من طرف   649.000 ب ج وع 

السيدة رح ة تاساللت بنت سعيد 

لصالح :
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حصة   687 فضالوي  ي ينة 
 40.533 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   1.203 عبد الرزاق ملوكي 
 70.977 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   1.203 ملوكي  املالك  عبد 
 70.977 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   602 ملوكي  خديجة 
 35.518 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   1.203 ملوكي  أح د 
 70.977 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   602 ملوكي  كري ة 
 35.518 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   2.750 ملوكي  سلي ان 
 162.250 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
حصة   2.750 ملوكي  ابراهيم 
 162.250 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

درهم.
قانون  من   7 و   6 الفصل  تغيير 
الوارد  النحو  على  للشركة  األسا�سي 

أعاله.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  6

للشركة.
 وقد تم اإليداع القانوني للشركة 
باملحك ة السجارية بالرباط بساريخ 17 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 106882.
606 P

 ORBIS AUTOMOTIVE
TANGER

SOCIETE ANONYME
Au capital de 300.000 DHS

 Siège social : Route de Rabat,
 Hay Hassani, Boulevard des

FAR Tanger
RC : 85869

رفع رأس ال الشركة واسسقالة مدير 
عام

 ORBIS شركة  شركاء  اتخذ 
 AUTOMOTIVE TANGER SA
خالل الج ع العام االسسثنائي بساريخ 
28 ديس 0ر 2019 القرارات السالية :

قدره  ب ا  الشركة  رأس ال  رفع 

زيادة  وبالسالي  درهم،   4.000.000

 300.000 من  الشركة  رأس ال 

عن  درهم   4.300.000 إلى  درهم 

40.000 حصة  طريق إنشاء وإصدار 

منها  لكل  درهم   100 بقي ة  جديدة 

بالقي ة االس ية  فيها  يسم االكسساب 

ودفعها بإج الي قي تها عند االكسساب.

السيد  جديد  عام  مدير  تعيين 

لبطاقة  الحامل  جلون  ابن  عدنان 

 K139274 رقم  الوطنية  السعريف 

خلفا للسيد مح د الحجوجي.

تحيين النظام األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 233500 السجارية بطنجة تحت رقم 

بساريخ 3 سبس 0ر 2020.
مقسطف من أجل اإلشهار

607 P

 SOCIETE AWRACH LAHCEN

OULHOUSSAYN TRAVAUX

SARL

مقرها االجس اعي : ايت ابن علي

ايت عياش ميدلت

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

 2020 يناير   16 بساريخ  االسسثنائي 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 SOCIETE AWRACH LAHCEN

 OULHOUSSAYN TRAVAUX

SARL ش.م.م على تفويت 500 حصة 

وخويا  السيد  طرف  من  اجس اعية 

علي الحسين لفائدة معاش لحسن.

حدد  السفويت،  لهذا  تبعا 

مبلغ  في  االجس اعي  الرأس ال 

 1000 إلى  موزع  درهم   100.000

واحدة  كل  قي ة  اجس اعية  حصة 

100 درهم، موزعة ك ا يلي :

 1000 لحسن  معاش  السيد 

حصة اجس اعية.

املج وع : 1000 حصة اجس اعية.

اسسقالة  بعد  العام  الج ع  قرر 

تعيين  الحسين  علي  اوخويا  السيد 

السيد معاش لحسن مسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

بساريخ  ب يدلت  االبسدائية  املحك ة 

11 مارس 2020 تحت رقم 60/2020 

بالسجل السجاري رقم 1877.
ملخص قصد النشر

املسير

608 P

املوثق مح د سعيد احجيج

كاتب بالدار البيضاء

زاوية شارع ع ر الخيام وزنقة هدهد

YAKSOUR شركة

برأس ال قدره 100.000 درهم

رئيس املكسب : الدار البيضاء

شارع مح د بن لحبيب بن مبارك

املنطقة الصناعية، عين السبع

العام  االجس اع  محضر  إطار  في 

سبس 0ر  25 بساريخ  العادي   غير 

شركاء  أشار   ،2019 أكسوبر  و4 

على   YAKSOUR املجس ع االجس اعي 

وجه الخصوص :

ت0رعات مخسلفة لألسهم من قبل 

بلعباس  بنشقرون  خديجة  السيدة 

لصالح السيد مح د برادة.

حورية  السيدة  حصص  توزيع 

برادة لصالح السيد مح د برادة.

خديجة  السيدة  حصص  توزيع 

مح د  لفائدة  بلعباس  بنشقرون 

برادة.

السعديل املقابل للنظام األسا�سي.

املسابعة في إدارة الشركة من قبل 

مح د  والسيد  برادة  مح د  السيد 

دكير برادة ك ديرين مشاركين بسوقيع 

منفصل.

محك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

نفس  في  السجارية  البيضاء  الدار 

تحت   2020 يناير   8 بساريخ  املدينة 

الرقم 726258.
لالسسثناء واإلشارة

املوثق مح د سعيد احجيج

608P مكرر

املوثق مح د سعيد احجيج

كاتب بالدار البيضاء

زاوية شارع ع ر الخيام وزنقة هدهد

JAWADRISS V شركة
برأس ال قدره 100.000 درهم

رئيس املكسب : الدار البيضاء

شارع مح د بن لحبيب بن مبارك

املنطقة الصناعية، عين السبع

العام  االجس اع  محضر  إطار  في 

سبس 0ر  25 بساريخ  العادي   غير 

شركاء  أشار   ،2019 أكسوبر  و4 

 JAWADRISS V االجس اعي  املجس ع 

على وجه الخصوص :

من  لألسهم  مخسلفة  ت0رعات 

بنشقرون  خديجة  السيدة  قبل 

بلعباس لصالح السيد مح د برادة 

وأس اء  وزينب  فوزية  والسيدات 

وأمل وماريا والسيدة حورية برادة.

توزيع حصص السيد جواد برادة 

لصاحل السيد مح د برادة.

خديجة  السيدة  حصص  توزيع 

مح د  لفائدة  بلعباس  بنشقرون 

ومريا  وأمل  وأس اء  وزينب  فوزية 

والسيدة حورية برادة.

السعديل املقابل للنظام األسا�سي.

املسابعة في إدارة الشركة من قبل 

مح د  والسيد  برادة  مح د  السيد 

دكير برادة ك ديرين مشاركين بسوقيع 

منفصل.

محك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

نفس  في  السجارية  البيضاء  الدار 

تحت   2020 يناير   8 بساريخ  املدينة 

الرقم 726401.
لالسسثناء واإلشارة

املوثق مح د سعيد احجيج

609 P
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 COMMUNICATION

LEARNING
CLC

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

 2ANGLE RUE : مقرها االجس اعي

SOUSSA & MAATI BAKHAY

RABAT - HASSAN

الرقم الضريبي 3303430

السجل السجاري رقم : 54145

فسخ الشركة
شركة  في  الشركاء  قرر   : أوال 

 COMMUNICATION LEARNING

CLC - في الج ع العام املنعقد بساريخ 

29 يوليو 2020.

فسخ الشركة.

السالم  بنعبد  السيدة  تعيين 

إقامة  ببوزنيقة  القاطنة  نادية، 

 15 املج وعة  بوزنيقة  حدائق 

 ،4 الطابق   1 الشقة   4 الع ارة 

ك صفية للشركة.

للشركة  االجس اعي  املقر  وجعل 

ولحفظ  لل راسلة،  للسصفية،  محال 

وثائق الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

14 سبس 0ر 2020 تحت رقم 10665.

610 P

YAACOUBI & BERRADA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

 IMM.9 BIS : مقرها االجس اعي

 MAGASIN N°20 ANGLE

 AVENUE DE FRANCE ET RUE

OUERGHA - AGDAL, RABAT

الرقم الضريبي 3303430

السجل السجاري رقم : 54145

فسخ الشركة
شركة  في  الشركاء  قرر   : أوال 

YAACOUBI & BERRADA في الج ع 

العام املنعقد بساريخ 29 يوليو 2020.

فسخ الشركة.

يعقوبي،  حفيظة  السيدة  تعيين 

القاطنة بالرباط الش يير 2 رقم 13 

حي الرياض، ك صفية للشركة.

للشركة  االجس اعي  املقر  وجعل 

ولحفظ  لل راسلة،  للسصفية،  محال 

وثائق الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

رقم  تحت   2020 سبس 0ر   14

.106654

611 P

SOCIETE SOBAY
SARL

AU CAPITAL DE 2.000.000 DHS

RC N° 49835
زيادة رأس ال الشركة

ب قس�سى عقد عرفي حرر بس ارة 

قرر الج ع العام   ،2020 يوليو   2 في 

ش.م.م   SOBAY لشركة  االسسثنائي 
مقرها  درهم،   2.000.000 رأس الها 

الرئي�سي في ت ارة شارع القاهرة إقامة 

الفسوح ع ارة 119 الطابق 3، ما يلي :
في  درهم   1.000.000 زيادة 
 3.000.000 رأس ال الشركة ليصبح 

مع  درهم   2.000.000 عوض  درهم 

الحساب الجاري.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   16 بساريخ 

.105845

612 P

STE SNACK BRIK
ش.م.م.ش.و

الرأس ال االجس اعي : 100.000 

درهم

املقر االجس اعي : حي السالم بلوك 11 

إضافي الرقم 355 سال

الغير  العام  الج ع  ب قس�سى 

يونيو   30 بساريخ  املنعقد  العادي 

 SNACK شركة  شركاء  قرر   2020

BRIK ما يلي :

تصفية وإغالق الشركة :

العادي  الغير  العام  الج ع  قرر 

 SNACK BRIK الشركة  تصفية 

وإغالقها بصفة نهائية.

املصفي  إبراء  تم   : املصفي  إبراء 

السيد املرابطي أبريك.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 باملحك ة االبسدائية بسال بساريخ 

يوليو 2020 تحت رقم 34999.

613 P

 STE GENIE SERVICE

SOLUTION

GSS
ش.م.م.ش.و

الرأس ال االجس اعي : 100.000 

درهم

املقر االجس اعي : تجزئة بوشوك 

إقامة الغفوري 4 ع ارة أ طريق 

القنيطرة - سال

ب قس�سى الج ع العام السأسي�سي 

 2020 أغسطس   10 بساريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد بامل يزات 

السالية :

 STE GENIE شركة   : التس ية 

 SERVICE SOLUTION GSS

ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

نجارة  في  مقاولة   : الهدف 

األلومنيوم.

تجزئة بوشوك   : املقر االجس اعي 

طريق  أ  ع ارة   4 الغفوري  إقامة 

القنيطرة - سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبسدئ من تاريخ تأسسها.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 في  االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1000 على  مقس ة  درهم 

موزعة  للواحدة  درهم   100 بقي ة 

على الشكل السالي :

السيد مريم ع ري : 1000 حصة.
املج وع : 1000 حصة.

أسندت مه ة التسيير   : التسيير 
ك سيرة  ع ري  مريم  السيدة  إلى 
 GENIE لشركة  محدودة  غير  ملدة 

.SERVICE SOLUTION GSS
األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96.05.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملركز الجهوي لالستث ار بالرباط في 
14 يوليو 2020 تحت الرقم 34987.
614 P

 STE ROSES FEDALA ECOLE 
PRIVEE

املسجل  العرفي  العقد  على  بناء 
الج ع  تم   2019 أكسوبر   24 في 
 ROSES FEDALA االسسثنائي لشركة
املسؤولية  ذات   ECOLE PRIVEE
 19  : االجس اعي  مقرها  املحدودة 
الحسن  شارع  فضالة  روز  تجزئة 
 100.000 الثاني املح دية رأس الها 
السجاري  بالسجل  مسجلة  درهم 
8317 باملح دية وتقرر في  تحت رقم 

هذا الج ع :
التي  الحصص  ج يع  تفويت 
ي سلكها السيد القشاش لهنا لفائدة 
السيد البلغيتي يرجى هللا حسن أي 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
الواحدة ما مج وعه خ سون ألف 

درهم 50.000 درهم.
تحديث النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  باملح دية  االبسدائية 

نوف 0ر 2019 تحت الرقم 1886.
615 P

 STE PHARMACIE
BERRABANE

العرفي  العقد  على  بناء 
 2020 ف0راير   24 في  املسجل 
لشركة  االسسثنائي  الج ع  تم 
ذات   PHARMACIE BERRABANE
وحيد بشريك  املحدودة  املسؤولية 
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بيتي  إقامة   : االجس اعي  مقرها   

76 محل رقم  19 وم  سكن ع ارة ج 

املح دية،  يخلف  بني   265/266
مسجلة  درهم   100.000 رأس الها 

 23655 بالسجل السجاري تحت رقم 

باملح دية وتقرر في هذا الج ع :

بيتي  من  االجس اعي  املقر  تحويل 

76 محل رقم  19 وم  سكن ع ارة ج 

إلى  املح دية  يخلف  بني   265/266

دوار والد   46 محل رقم   8 إقامة ج 

لحسن بني يخلف املح دية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ 7 نوف 0ر 

2019 تحت الرقم 992.

616 P

STE EDDAROUICH
SARL

إعالن عن الحل املسبق لشركة
 EDDAROUICH شركاء  اجس ع 

 10 يوم  اسسثنائي  ج ع  في   SARL

أغسطس 2020 وقرروا ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

مديحة  الدرويش  السيدة  تعيين 

بصفتها مصفية للشركة.

ب سجر  السصفية  محل   وجعل 
 3268 رقم   3 الوفاق  تجزئة   1 رقم 

ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

.D 3806 االبسدائية بس ارة تحت رقم

617 P

STE ATELIER UKLAN
SARL AU

إعالن عن الحل املسبق لشركة
للشركة  الوحيد  الشريك  اجس ع 

STE ATELIER UKLAN SARL AU

أغسطس   10 في ج ع اسسثنائي يوم 

2020 وقرروا ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

فاط ة  نيجيب  السيدة  تعيين 

الزهراء بصفتها مصفية للشركة.

وجعل محل السصفية بسجزئة والد 
مطاع قطاع 1 رقم 622 ت ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

.D 3859 االبسدائية بس ارة تحت رقم

618 P

DH.LLD
 SARL AU

إعالن عن الحل املسبق لشركة
 DH.LLD شركة  شركاء  اجس ع 

يوم  اسسثنائي  ج ع  في   SARL AU 

6 ف0راير 2020 وقرروا ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عبد الص د حسني 

بصفسه مصفي للشركة.

وجعل محل السصفية بزنقة ضاية 
رومي ع ارة 13 شقة في الطابق األول 

أكدال، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

.D104811 السجارية بالرباط تحت رقم

619 P

SIMON HOLDING MAROC
سي ون هولديغ ماروك

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجس اعي : املنطقة 

الصناعية جزناية تجزئة 161 و168 

طنجة
رأس الها : 66.503.000 درهم

السجل السجاري : طنجة رقم 21437

ب قس�سى محضر قرارات الشريك 

الشركة  ب قر  املحرر   الوحيد 

27 يوليو 2020 تقرر ما يلي :

الوضعية  بانخفاض  السذكير 

الصافية للشركة التي أصبحت تقل 

عن ربع رأس الها.

واسس رار  الشركة  تصفية  عدم 

نشاطها.

سلطات.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 ضبط املحك ة السجارية بطنجة بساريخ 

8 سبس 0ر 2020 تحت رقم 233604.
للخالصة والبيان

املسير

620 P

SIMON INTERNATIONAL
سي ون انترناسيونال

شركة مساه ة
مقرها االجس اعي : املنطقة 

الصناعية جزناية تجزئة 152 و160 
طريق الرباط، طنجة

رأس الها : 17.693.250 درهم
السجل السجاري : طنجة رقم 26029

اسس رار نشاط الشركة
الج ع  قرارات  محضر  ب قس�سى 
 العام االسسثنائي املحرر ب قر الشركة 

27 يوليو 2020 تقرر ما يلي :
الوضعية  بانخفاض  السذكير 
الصافية للشركة التي أصبحت تقل 

عن ربع رأس الها.
واسس رار  الشركة  تصفية  عدم 

نشاطها.
سلطات.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 ضبط املحك ة السجارية بطنجة بساريخ 
8 سبس 0ر 2020 تحت رقم 233603.

للخالصة والبيان

املسير

621 P

FALIANO TECHNOLOGY
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 500.000 درهم

املقر الرئي�سي : حي املنزه، رقم 192 
ح.ي.م الرباط

بالجريدة  وقع  خطإ  اسسدراك 
يونيو   5 بساريخ   5562 الرس ية عدد 

.2020
عوض :

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
قرر الشركاء   2019 أبريل   19 بساريخ 
الحل املسبق بالشركة وتعيين السيد 
للشركة  ك صفي  فالك  محجوب 
وتحديد مقر السصفية بحي املنزه رقم 

192 حي يعقوب املنصور، الرباط.
تقرأ :

ب قس�سى الج ع االسسثنائي بساريخ 
الحل  قرر الشركاء   2019 أبريل   19
املسبق للشركة وتعيين السيد حسن 
فالك ك صفي للشركة وتحديد مقر 
حي   ،192 رقم  املنزه  بحي  السصفية 

يعقوب املنصور، الرباط.
الباقي بدون تغيير.

622 P

LATINAS
رأس املال : 10.000 درهم

املقر االجس اعي : حي املغرب العربي، 
رقم 517 سكسور 1، ت ارة

ب قس�سى ج ع عام قرر الشركاء 
شركة LATINAS ش.م.م ما يلي :

تفويت 34 حصة من طرف السيد 
هللا  عبد  السيد  إلى  اجعوب   طارق 

اد سعيد ؛
تفويت 33 حصة من طرف السيد 
عبد هللا  السيد  إلى  اجعوب   مح د 

اد سعيد ؛
تفويت 33 حصة من طرف السيد 
عبد هللا  السيد  إلى  الخياري   هشام 

اد سعيد.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
السيد  الشركة  مسير  اسسقالة 

طارق اجعوب.
تعيين مسير جديد للشركة السيد 

عبد هللا اد سعيد.
من  و15   7  ،6  ،2 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
في 5 سبس 0ر 2020 تحت رقم 106784.
623 P

شركة ميجا صونتي
ش.م.م ش.و

رأس ال : 50.000 درهم
املقر االجس اعي : عوينت السراق 
هناء 3، تجزئة لعلج، رقم 300، 

وجدة
فاتح  بساريخ  عرفي  عقد  ب وجب 
شركة  تأسيس  تقرر   ،2020 يوليو 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد بالخصائص اآلتية :
ميجا  »شركة   : التس ية   -  1

صونتي« ش.م.م ش.و.
2 - الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
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عوينت   : االجس اعي  املقر   -  3

السراق هناء 3 تجزئة لعلج رقم 300، 

وجدة.

4 - الهدف االجس اعي : صيدالني.

محدد   : الرأس ال االجس اعي   -  5

 100 بقي ة  درهم   50.000 مبلغ  في 

درهم للحصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير   -  6

لبطاقة  الحامل  اوقادا،  خليل 

السعريف الوطنية رقم FJ4671 مسير 

للشركة.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

السجارية بوجدة تحت العدد 35559 

بساريخ 14 سبس 0ر 2020.
عن املسصرف بالشركة

624 P

STAY HERE
SARL

ب قس�سى عقد عرفي مسجل في 26 

تأسيس شركة  تم   2020 أغسطس 

ذات املسؤولية املحدودة :

.STAY HERE : التس ية

املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال 

شقة 4 أكدال الرباط.

النشاط : ج يع أنشطة الوساطة، 

كراء  التسيير،  العقارية،  املعامالت 

مفروشة،  والغير  املفروشة  وتأجير 

عدم  أو  اسسخدام  من خالل  وذلك 

االلكترونية  الواجهة  اسسخدام 

والرق ية.

غرض كراء وتأجير لزبناء الشركات 

على  املدى  قصيرة  او  طويلة  إقامة 

املدى  الكراء  التراب الوطني املغربي، 

 30 تساوي  أو  أصغر  مدته  القصير 

يوم.

تجارية،  ع لية  أي  ع وما 

عقارية أو منقوالت  مالية،  صناعية، 

االجس اعي  بالغرض  عالقة  لها 

والقادرة على تحقيقه وتطويره.

رأس ال الشركة : 100.000 درهم 

مقس ة إلى :

 50.000  : مح د  لشكر  السيد 

درهم.

 50.000  : مح د  بنزكور  السيد 

درهم.

مح د  لشكر  السيد   : املسير 

والسيد بنزكور مح د.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 

.145893

625 P

STE AUTO SALA AL JADIDA
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ 

القانون  تم وضع   ،2020 يوليو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  واحد   بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 STE AUTO : التس ية االجس اعية

.SALA AL JADIDA SARL AU

: بيع السيارات  الهدف االجس اعي 

املسسع لة.

 ،2 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 

 - 3، تجزئة الشريف، احصين  إقامة 

سال.

املدة االجس اعية  : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

 1000  : ع اد  الحكوط  السيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ك سير للشركة ملدة  الحكوط ع اد، 

غير محدودة.

تم التسجيل في السجل السجاري 

باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

االبسدائية بسال تحت رقم 31901.

626 P

AFIFI CONSULTING

 CONSTRUCTION GLOBE

QUALITE
SARL

تبعا لقرارات الج ع العام للشركاء 

ف0راير   18 بساريخ  بالرباط  املسجل 

 CONSTRUCTION« 2020، لشركة

ذات  شركة   ،»GLOBE QUALITE

مسؤولية محدودة، عنوانها السجاري : 
رقم 631 زنقة توراسين الدار الح راء 

سال، قرر الج ع العام ما يلي :

السصفية النهائية للشركة.

ت0رئة ذمة املصفي.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

34984 السجل السجاري رقم 7181.

627 P

AFIFI CONSULTING

 WAAZIZ MATERIELS ET

TRAVAUX
SARL

تبعا لقرارات الج ع العام للشريك 

 8 بساريخ  بالرباط  املسجل  الوحيد 

 WAAZIZ« لشركة   ،2020 يوليو 

 ،»MATERIELS ET TRAVAUX

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، عنوانها السجاري : رقم 

األمل  حي  يوسف  موالي  شارع   43

القرية سال، قرر الج ع العام ما يلي :

رأس ال  حصص  بيع  تأكيد 

الشركة.

اسسقالة السيدة احريض سعدية 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

احريض عبد الرح ان.

تحديث القانون األسا�سي لشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   2020 سبس 0ر   10 بساريخ 

رقم  السجاري  السجل   34985 رقم 

.29213

628 P

 OCP MAINTENANCE

SOLUTIONS
شركة مساه ة

رأس الها 16.000.000 درهم

املقر االجس اعي : موقع OCP بآسفي، 

مروك شيمي، طريق الجرف 

اليودي، آسفي

ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 سبس 0ر 

مساه ة بامل يزات السالية :

 OCP  : االجس اعية  التس ية 

.MAINTENANCE SOLUTIONS

الشكل القانوني : شركة مساه ة.

 OCP موقع   : االجس اعي  املقر 

بآسفي، مروك شيمي، طريق الجرف 

اليودي، آسفي.

يك ن غرض   : الغرض االجس اعي 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة، 

وجه  على  يلي  ما  لسحقيق  الخارج، 

الخصوص :

والخ0رة  الخدمات  أنواع  ج يع 

في  أو  بعد  عن  الصناعية  والرق نة 

املوقع في ا يسعلق بع ليات الصيانة 

الصناعية.

السكوين  خدمات  أنواع  ج يع 

أو  بعد  عن  الصناعية  واالستشارة 

بعين املكان.

املبسكرة  الحلول  أنواع  ج يع 

والن اذج السحليلية املسعلقة بالرق نة 

والصناعة 4.0.

املسعلقة  الخدمات  أنواع  ج يع 

بإدارة وتخزين ومعالجة البيانات وما 

إلى ذلك...

99 سنة ابسداء من قيدها   : املدة 

بالسجل السجاري.
 16.000.000  : الشركة  رأس ال 

درهم مكستبة بالكامل من املساه ات 

النقدية.

أعضاء مجلس اإلدارة :

القاطنة  بنخرابة،  كوثر  السيدة 

بالدار البيضاء، النواصر، بوسكورة، 

املدينة الخضراء، كولف سيتي، فيال 

.228
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معروفي،  بنسالم  موالي  السيد 
القاطن بابن جرير، حي موالي رشيد، 

قطاع 26 رقم 314.
القاطن  السيد مح د ياسر بياز، 
 94109 أ  س  فرانسيسكو،  بسان 
 1483 األمريكية)  املسحدة  )الواليات 

ساتر س ت، الشقة 1506.
السيد عزيز فجري، القاطن بالدار 
البيضاء، زنقة الزهراوي أبو القاسم، 

درج 2، الطابق السابع، الشقة 59.
مكسب   : الحسابات  مراقب 
ERNEST & YOUNG، الكائن بالدار 
اللطيف  عبد  شارع   37 البيضاء، 
ي ثله السيد عبد السالم  بن قدور، 

برادة.
وتوزيع  االحسياطيات  تكوين 
األسا�سي  القانون  أحكام  األرباح:  
القانونية  األحكام  يسض ن  للشركة 

الجاري بها الع ل في هذا املجال.
النور  عبد  السيد   : العام  املدير 
ج،  م  حي  بآسفي،  القاطن  جبيلي، 
 ،12 ع ارة  يوسف،  موالي  إقامة 
الشقة 10، عين بأول اجس اع ملجلس 
سبس 0ر  فاتح  في  املنعقد  اإلدارة 

.2020
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بآسفي بساريخ 14 

سبس 0ر 2020، تحت رقم 1958.
 OCP شركة  قيد  تم 
 MAINTENANCE SOLUTIONS
بساريخ  بآسفي،  السجاري  بالسجل 
رقم  تحت   ،2020 14 سبس 0ر 

.10705
قصد النشر واإلعالن

630 P

CMCC مكسب مح د لل حاسبة واالستشارة
محاسب بالرباط

GSM : 0661339409

ABI CONSULTING
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم   ،2020 أغسطس   12 بالرباط في 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة امل يزات السالية :

 ABI CONSULTING  : التس ية 
.SARL

مكسب   : االجس اعي  الهدف 
الدراسات.

 30 رقم  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
شقة رقم 8 زنقة موالي أح د لوكيلي 

حسان الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل السجاري.
درهم   100.000  : رأس الها 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقس ة 
100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

على الشكل السالي :
املحصل  ح و  بن  أح د  السيد 

على 500 حصة.
املحصل  ادري�سي  أح د  السيد 

على 500 حصة.
عين ك سيرين لشركة   : التسيير 
السيد أح د بن ح و والسيد أح يد 

ادري�سي لفترة غير محددة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 15 في   145853 رقم  تحت  بالرباط 

سبس 0ر 2020.
631 P

STE HOTEL DU GOLF 
DE MOGADOR - HGM

شركة مساه ة
الرأس ال : 446.969.000 درهم
املقر االجس اعي : زنقة عبد الحق

بن محيو، إقامة كالريس، الشقة 
رقم 62، الطابق السادس،

الدار البيضاء
السجل السجاري رقم 174.173
السعريف الضريبي : 2262772

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يونيو   19 بساريخ  املنعقد  العادي 

2020، تقرر ما يلي :
تجديد وكالة بعض أعضاء مجلس 
31 ديس 0ر  سنوات إلى غاية   6 ملدة 

: 2025
 RISMA SA م  ريس ا ش  شركة 
أمين  مح د  السيد  بواسطة  م ثلة 

الشرقي.

شركة املساه ة موكادور »إس بي 
 SPM SA PARTICIPATION إم« ش م
MOGADOR م ثلة بواسطة السيد 

مح د يونس بنجلون.
اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�سى 
املنعقد بساريخ 19 يونيو 2020، تقرر 

ما يلي :
تجديد وكالة الرئيس املدير العام 
السيد مح د املهدي عطاي هللا ملدة 

12 شهرا إلى غاية 19 يونيو 2021.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2020 سبس 0ر   16 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 746201.
مقسطف للبيان
امل ثل القانوني

632 P

 RESIDENCES DU GOLF DE
MOGADOR - RGM

شركة مساه ة
الرأس ال : 1.000.000 درهم

املقر االجس اعي : الكولين II، رقم 33، 
طريق النواصر، سيدي معروف، 

الدار البيضاء
السجل السجاري بالدار البيضاء 

تحت رقم 174.171
السعريف الضريبي : 2262771

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
يونيو   19 بساريخ  املنعقد  العادي 

2020، تقرر ما يلي :
أعضاء  بعض  وكالة  تجديد 
 31 سنوات إلى غاية   6 مجلس ملدة 

ديس 0ر 2025 :
 RISMA SA م  ريس ا ش  شركة 
مح دأمين  السيد  بواسطة  م ثلة 

الشرقي.
موكادور  املساه ة  شركة 
 SM SA م  ش  إم«  إم«  بي  »إس 
 PARTICIPATION MOGADOR
م ثلة بواسطة السيد مح د يونس 

بنجلون.
اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�سى 
املنعقد بساريخ 19 يونيو 2020، تقرر 

ما يلي :

تجديد وكالة الرئيس املدير العام 

السيد مح د املهدي عطاي هللا ملدة 

12 شهرا إلى غاية 19 يونيو 2021.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 ،2020 سبس 0ر   16 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 746202.
مقسطف للبيان

امل ثل القانوني

633 P

 H T & L FITTING

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 900.000 أورو

I. 20.19 املقر الرئي�سي : بقعة

.PK13 RN4/PK150 20 املنطقة 

الحرة بالقنيطرة

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020، ت ت  24 يونيو  املؤرخ بساريخ 

من  السالية  القرارات  على  املصادقة 

 H T & L  : طرف مساه وا الشركة 

.FITTING MOROCCO SARL

قرر الج ع العام االسسثنائي بزيادة 
 700.000 ب بلغ  الشركة  رأس ال 

إلى  أورو   200.000 من  ليصبح  أورو 

900.000 أورو وذلك من خالل إنشاء 

70.000 سه ا بقي ة 10 أورو للسهم  

الواحد.

األسهم  هذه  ب نح  اإلقرار  تم 

الجديدة ب بلغ 700.000 أورو لفائدة 

الشركة :

.HT & HOLDING SARL
قرر  االسسثنائي  العام  الج ع 
من القانون   7 واملادة   6 تغيير املادة 

وفقا  تحديثه  مع  للشركة  األسا�سي 

للسغييرات املوضوعة :

املادة 6 :

ب بلغ  الشركة  مساه وا  ساهم 

املقابلة  أورو   900.000 قدره  نقدي 

بالكامل،  الشركة  رأس ال  إلصدار 

وذلك ك ا يلي :

 HT & L HOLDING الشركة 

SARL 898.000 أورو.
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 GIUSEPPE GROSSO السيد 

2.000 أورو.

املج وع : 900.000 أورو.

رأس ال  تحديد  تم   :  7 املادة 

الشركة ب بلغ 900.000 أورو مقس ة 

أورو   10 بقي ة  سه ا   90.000 إلى 

تخصيصها  تم  التي  الواحد  للسهم 

على النحو السالي :

 HT & L HOLDING الشركة 

SARL 89800 أورو.

 GIUSEPPE GROSSO السيد 

200 أورو.

املج وع : 90000 أورو.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبسدائية 

78936 بساريخ فاتح سبس 0ر 2020.

634 P

ONATA GESTION
SARL AU

تأسيس شركة
 ،2020 سبس 0ر   2 بساريخ  تم 

وضع قانون منظم لشركة بامل يزات 

السالية :

 ONATA GESTION  : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

الهدف : اسسغالل املطاعم.

اسسغالل املقاهي.

تأجير الغرف أو الشقق املفروشة.

 4 رقم  املكسب   : االجس اعي  املقر 

رقم 166 شارع عبد الكريم الخطابي 

كليز   9 الشقة رقم   15 ع ارة العش 

مراكش.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 100 10000 درهم مقس ة إلى  مبلغ 

موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

السيد عث ان ثابت تعدويت 100 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

عث ان  السيد  طرف  من  محدودة 

تابت تعدويت.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 31 ديس 0ر.

99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

16 سبس 0ر  السجارية ب راكش بساريخ 

115464 وسجلت  2020، تحت رقم 

الشركة في السجل السجاري ب راكش 

تحت رقم 106377.

635 P

STE HORMSTRY
SARL

تجزئة املنزه رقم 154 تازة

الرسم املنهي : 15604572

السعريف الجبائي 45923275

السجل السجاري : 5523

السعريف الجبائي املوحد : 

002552818000077

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

بسازة تم تأسيس   2020 أغسطس   3

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املحضر  على  املوقعين  لألشخاص 

للشركة  األسا�سي  القانون  وعلى 

املذكورة خصائصها كالسالي :

 : للشركة  القانونية  التس ية 

.STE HORMSTRY SARL شركة

للشركة  االجس اعي  املوضوع 

 VENTE DE PRODUITS  :

 PARAPHARMACEUTIQUES ET

.PARAMEDICAUX

تجزئة   : للشركة  االجس اعي  املقر 
املنتزه، رقم 154 تازة.

الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.

للشركة  االجس اعي  الرأس ال 

100.000 درهم مقسم إلى  محدد في 

1000 حصة قي ة كل منها 100 درهم 

وتسوزع على الشكل السالي :

مح د حرمة هللا 200 حصة.
مليكة حرمة هللا 200 حصة.

علي حرمة هللا 200 حصة.
وئام حرمة هللا 200 حصة.
زياد حرمة هللا 200 حصة.

تسيير الشركة : إن الشركة مسيرة 
ومدارة من طرف السيد مح د حرمة 

هللا.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسازة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
2020، تحت رقم  17 سبس 0ر  بساريخ 

.420/2020
636 P

STE ZFIZEF TRAVAUX FIRST
SARL AU

شارع الحسن الثاني، رقم 183، 
إقامة مريم، شقة رقم 4، تازة

الرسم املنهي : 15604619
السعريف الجبائي 45931867

السجل السجاري : 5521
السعريف الجبائي املوحد : 

002548572000065
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
16 أغسطس 2020 بسازة تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد للشخص املوقع على 
املذكورة  للشركة  األسا�سي  القانون 

خصائصها كالسالي :
 STE للشركة  القانونية  التس ية 
 ZFIZEF TRAVAUX FIRST SARL

.AU
للشركة:  االجس اعي  املوضوع 
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION
.NEGOCIANT

شارع   : للشركة  االجس اعي  املقر 
الحسن الثاني رقم 183، إقامة مريم، 

شقة رقم 4، تازة.
الشركة  مدة  إن   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.
للشركة  االجس اعي  الرأس ال 
100.000 درهم مقسم إلى  محدد في 
1000 حصة قي ة كل منها 100 درهم 

وتسوزع على الشكل السالي :
زفيزف عبد االاله.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسازة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 17 سبس 0ر 2020، تحت عدد 

.2020/419
637 P

 STE DFALI DE TRAVAUX
DIVERS
S.A.R.L

دوار غزرة، باب مرزوقة، تازة
الضريبة املهنية : 15765460

السجل السجاري : 1285
السعريف املوحد : 

000520894000086
إضافة نشاط جديد

 9 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
نوف 0ر 2020 بسازة، تم إضافة نشاط 
 STE شركة  موضوع  إلى   NEGOCE
 DFALI TRAVAUX DIVERS S.A.R.L
بكسابة   تم   : القانوني  اإليداع 
بسازة  اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 27 أغسطس 2020 تحت عدد 

.378/2020
اإلمضاء

املسير للشركة

638 P

ديون األسساذ صالح الدين الشنكيطي
موثق

47، محج الحسن الثاني، الدارالبيضاء
الهاتف : 022.47.03.31
022.47.03.32                
022.47.03.70             

الفاكس : 022.47.03.14

 AL OMRANE CASABLANCA
SETTAT

SA
رأس الها : 177.646.600.00 درهم
 RESIDENCE : مقرها اإلجس اعي

 ABDELMOUMEN IMMEUBLE
 1 BD. BIR ANZARANE DERB

GHALEF CASABLANCA
مجلس  محضر  ب قس�سى   /I
اإلداري عرفي بساريخ فاتح يونيو 2020 
املودع ض ن أصول العقود بديوان
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الشنكيطي،  الدين  صالح  األسساذ   

 12 بساريخ  بالدارالبيضاء،  موثق 

الع ران  شركة  فإن   ،2017 يونيو 

الدارالبيضاء سطات ش.م. قررت : 

املالية  البيانات  على  املصادقة 

ديس 0ر   31 للسنة املالية املنتهية في 

2019 تخصيص النتيجة.

اإلتفاقيات املنظ ة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

صالحيات اإلجراءات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   /2

السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  السجاري  السجل  الدارالبيضاء 

.168869
للنسخة واإلشارة

األسساذ صالح الدين الشنكيطي

639 P

ديون األسساذ صالح الدين الشنكيطي

موثق

47، محج الحسن الثاني، الدارالبيضاء

الهاتف : 022.47.03.31

022.47.03.32                

022.47.03.70             

الفاكس : 022.47.03.14

AL OMRANE LAKHIAYTA
SA

رأس الها : 25.000.00 درهم

 KM 28, : مقرها اإلجس اعي

 ROUTE D’EL JADIDA, LOT C,

 TRANCHE 1, POLE URBAIN ET

 INDUSTRIEL OMRANE SAHEL,

26402 HAD SOULEM

املجلس  محضر  I/ب قس�سى 

 2020 يوليو   2 اإلداري عرفي بساريخ 

املودع ض ن أصول العقود بديوان 

الشنكيطي،  الدين  صالح  األسساذ 

 12 بساريخ  بالدارالبيضاء،  موثق 

الع ران  شركة  فإن   ،2017 يونيو 

الدارالبيضاء سطات ش.م. قررت : 

املالية  البيانات  على  املصادقة 

ديس 0ر   31 للسنة املالية املنتهية في 

2019 تخصيص النتيجة.

اإلتفاقيات املنظ ة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
تجديد والية املدير السيد الطيب 

الداودي.
صالحيات اإلجراءات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   /2
الضبط باملحك ة السجارية ب0رشيد في 
السجل السجاري   2020 سبس 0ر   17

رقم 4853.
للنسخة واإلشارة

األسساذ صالح الدين الشنكيطي

640 P

AL MANAR FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 11 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 سبس 0ر 

الشركة ذات امل يزات السالية :
.AL MANAR FISH : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

سواء  النشاط  يسعلق   : املوضوع 
باملغرب أو خارجه.

ج يع  الس ك،  وشراء  بيع 
األنشطة املسعلقة بالصيد والبحر.

املسيرة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
 998 رقم  الثاني  الشطر  الخضراء 

مدينة املر�سى، العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   100.000.00
للواحدة   100 حصة من فئة   1000

موزعة كالسالي :
 500 الشركي  بوج عة  السيد 

حصة.
 300 اقشار  هللا  عبد  السيد 

حصة.
السيد يوسف اقشار 200 حصة.
السادة  تسير من طرف   : اإلدارة 
اقشار  هللا  عبد  الشركي،  بوج عة 

ويوسف اقشار.
بكسابة  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 
رقم  تجاري  سجل   2020/2162

.33033
641 P

ASSOUNIT FISH
تأسيس شركة

 9 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2020 سبس 0ر 

السركة ذات امل يزات السالية :
.ASSOUNIT FISH : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يسعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه:
ج يع  الس ك،  وشراء  بيع 

األنشطة املسعلقة بالصيد والبحر.
املقر الرئي�سي : زنقة أكفول رقم 8 

حي خط الرملة 1 العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   100.000.00
للواحدة   100 حصة من فئة   1000

في ملك خاليد بنسباع.
السيد  تسيير من طرف   : اإلدارة 

خاليد بنسباع.
بكسابة  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 
تحت رقم   2020 سبس 0ر   15 بساريخ 
رقم  تجاري  سجل   2020/2164

.33037
 642 P

STE. RENGO SUD
S.A.R.L A.U

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100
BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000.00 DH
GSM : 06.61.39.66.10

I.C.E : 001758838000052
R.C : 11779 DE LAAYOUNE

C.N.S.S : 9303611
I.F : 18800425

 STE  ESTIAL SAHARA
LOGISTIQUE

S.A.R.L
تعديل قانوني

بساريخ عرفي  عقد   ب وجب 
 9 سبس 0ر 2020 قرار الشركاء ما يلي :
ايدبويش  حسن  السيد  تفويت 
500 سهم من حصسه إلى السيد عبد 

املجيد ايدبويش.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.

املجيد  عبد   : الشركة  صاحب 

ايدبويش.

عبد  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

املجيد ايدبويش ملدة غير محدودة.

باملحك ة  تم    : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية بالعيون بساريخ 17 سبس 0ر 

2020 تحت عدد 2185/20 .

643 P

ALGHARBGRI

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 100.000 درهم

 مقرها االجس اعي : الدار البيضاء

 16 زنقة علي عبد الرزاق

واملسجلة بالسجل السجاري 

باملحك ة السجارية للدار البيضاء 

تحت رقم 424759

ب قس�سى محضر رسمي أنجز من 

موثق  أوتاغني  ك ال  األسساذ  طرف 

ب دينة الدار البيضاء بساريخ 2 سبس 0ر 

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر   2020

 ALGHARBGRI املس اة  للشركة 

شركة محدودة املسؤولية ما يلي :

حصة   250 املوافقة على تفويت 

مح د  السيد  طرف  من  اجس اعية 

علمي نافخ لزرق لفائدة السيد ع ر 

نافخ لزرق.

تعديل النظام األسا�سي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 2020 سبس 0ر   14 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 745855.
للنسخة واالشارة

644 P
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 LAUSANNE - BYBLOS
SUITES

شركة مساه ة
رأس الها : 2.000.000 درهم

مقرها االجس اعي : الدار البيضاء 
توين سنتر برج غرب الطابق 

الخامس زاوية شارع الزرقطوني 
 واملسيرة

واملسجلة بالسجل السجاري 
باملحك ة السجارية للدار البيضاء 

تحت رقم 87259
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
الغير عادي املنعقد بساريخ 31 ديس 0ر 
 LAUSANNE 2019  للشركة املس اة
BYBLOS SUITES - شركة مساه ة 

تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجس اعي للشركة.

تعديل في النظام األسا�سي للشركة.
صالحيات.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
 2020 سبس 0ر   15 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 746080.
للنسخة واالشارة

645 P

STUDIOARCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
فاتح سبس 0ر 2020 تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالسالي :
.STUDIOARCHI : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف : مهندس مع اري.

موالي  شارع   : االجس اعي  املقر 
 8 شقة   30 ع ارة  الوكيلي  أح د 

حسان الرباط.
 100.000  : الشركة  رأس ال 
درهم مقس ة إلى 1000 حصة قي ة 
تحريرها  تم  درهم   100 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة ك ا يلي :

 1000  : الحرو�سي  نبيل  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

نبيل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الحرو�سي 

مسير   AB343676 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 0ر   17 السجارية بالرباط بساريخ 

2020 تحت رقم 3760.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجاري لل حك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم 145969.

646 P

MOBIHOME
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 100.000 درهم

املقر االجس اعي : الدار البيضاء 

تجزئة زين املحبة زاوية شارع مح د 

 الخامس وساحة املحطة

مقيدة بالسجل السجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 110623

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

املحرر بساريخ 4 و 10 أغسطس 2020 

محدودة  شركة  موبيهوم  للشركة 

املسؤولية وتم االتفاق على ما يلي :

صالحية  نهاية  على  املوافقة 

تفويض املسيرين للشركة.

املوافقة على عقد هبة للحصص 

االجس اعية والتي تقدر بـ )700 حصة 

الحاج  السيد  من طرف  اجس اعية) 

 500( االدري�سي  السلي اني  مح د 

مدرمي  حورية  السيدة  حصة)، 

السيد  اجس اعية)،  حصة   50(

 100( االدري�سي  السلي اني  عادل 

حسناء  والسيدة  اجس اعية)  حصة 

حصة   50( االدري�سي  السلي اني 

مح د  السيد  لفائدة  اجس اعية) 

السلي اني االدري�سي.

السلي اني  مح د  السيد  تعيين 

االدري�سي ك سير جديد للشركة ملدة 

غير محددة.

تغيير في النظام األسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 4 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

سبس 0ر 2020 تحت رقم 744936.
للنسخة واالشارة

647 P

MASEN SERVICES
شركة مساه ة

رأس الها : 1.000.000 درهم
الكائن مقرها : مج ع زنيت الرباط 
رقم 50 الطريق الدائري الجنوبي 
الرباط - الدار البيضاء الع ارات
A، B، C و D السوي�سي الرباط

السجل السجاري  106743
نقل املقر االجس اعي

 الج عية العامة االسسثنائية لشركة
MASEN SERVICES املنعقدة بساريخ 
28 يونيو 2019 قد قررت نقل املقر 
االجس اعي من محطة املعالجة شارع 
صندوق  الوزاني  حسن  بن  مح د 
الرباط   10.002 ال0ريد الرباط شالة 
 50 رقم  الرباط  زنيت  مج ع  إلى 
الرباط  الجنوبي  الدائري  الطريق 
 D و A، B، C الدار البيضاء الع ارات

السوي�سي الرباط.
نتيجة لذلك فإن الج عية العامة 
 االسسثنائية قد قررت تغيير الفصل

4 من النظام األسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكسابة 
 الضبط لدى املحك ة السجارية للرباط
تحت رقم   2019 ديس 0ر   24 بساريخ 

.103640
خالصة وبيان

648 P

BOUTMACHOUT 
CONSTRUCTION

SARL
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : اوك اس ايت 
فاصكة ج اعة بن ص يم أزرو
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريــخ مــؤرخ  عرفــي  لعقــد   تبعــا 
17 أغسطس 2020 تم وضع القانون 
املســؤولية  ذات  لشــركة  السأسي�ســي 

املحــدودة ذات الخاصيــات الساليــة :

الشــركة  تأخــد   : التســ ية 

 BOUTMACHOUT اســم 

ذات  شــركة   CONSTRUCTION

املحــدودة. املســؤولية 

الهدف : منعش عقاري.

املقــر  يقــع   : االجس اعــي  املقــر 

ايــت  باوك ــاس  للشــركة  االجس اعــي 

أزرو. ص يــم  بــن  ج اعــة  فاصكــة 

املــدة : حــددت مــدة الشــركة فــي 99 

ســنة.

 100.000  : الرأســ ال االجس اعــي 

1000 حصــة مــن  درهــم مقســ ة إلــى 

الواحــدة  للحصــة  درهــم   100 قي ــة 

علــى الشــكل السالــي :

بوت وشت لحسن 500 حصة.

ال0زيوي كبورة 500 حصة.

املج وع 1000 حصة.
عين ب قس�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

لحسن  بوت وشت  السيد  محدودة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
.D200643 رقم

بكسابــة  تــم   : القانونــي  اإليــداع 

بــأزرو  االبسدائيــة  باملحك ــة  الضبــط 

2020 تحــت رقــم  14 ســبس 0ر  بساريــخ 

.1367 السجــاري  الســجل 

649 P

 STE TECH SOLARE

SOLUTIONS
SARL

راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 15 حي 

االطلس 2 افران

 24 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،2020 أغسطس 

الج ع العام االسسثنائي.

تصفية الشركة،   : اليوم  أشغال 

تس ية املصفي.

مخسلفات.

العام  الج ع  قرر   : االول  الحل 

 24 من تاريخ  توقيف الشركة ابسداء 

أغسطس 2020.
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العام  الج ع  قرر   : الثاني  الحل 

زوهير مصفي  السيد ش اخ  تس ية 

تصفية  مكان  وتحديد  الشركة، 

الكائن  االجس اعي  املقر  في  الشركة 

برقم 15 حي االطلس 2 افران.

بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 

بازرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.1187

650 P

 STE ATTAI EVENT

SNC

راس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 14 اقامة 

الوفاء افران.

 24 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،2020 أغسطس 

الج ع العام االسسثنائي.

تصفية الشركة،   : اليوم  أشغال 

تس ية املصفي.

مخسلفات.

العام  الج ع  قرر   : االول  الحل 

 24 من تاريخ  توقيف الشركة ابسداء 

أغسطس 2020.

العام  الج ع  قرر   : الثاني  الحل 

تس ية السيد حاتم مرجاني مصفي 

تصفية  مكان  وتحديد  الشركة، 

الكائن  االجس اعي  املقر  في  الشركة 

برقم 14 اقامة الوفاء افران.

بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 

بازرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2020 سبس 0ر   9 بساريخ 

.837

651 P

STE TEMPS VEGETAL
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  ب قس�سى 

تاسيس  تم   2020 يوليو   7 بساريخ 

شركة تح ل الخصائص السالية :

.TEMPS VEGETAL : التس ية

.SARL AU : الشكل القانوني

االشغال   : االجس اعي  الهدف 

املخسلفة، االصالح وصيانة املساحات 

الخضراء واالسسغالل املنبت.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم للحصة.

تجزئة   410  : االدجس اعي  املقر 

النصر ت ارة.

تم تعيين السيد اح د   : التسيير 

اولحاج ك سير لشركة.
السجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم 

130713 بساريخ 15 سبس 0ر 2020.

652 P

STE TRANS CAIA
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  ب قس�سى 

تم تاسيس   2020 سبس 0ر   8 بساريخ 

شركة تح ل الخصائص السالية :

.STE TRANS CAIA : التس ية

.SARL AU : الشكل القانوني

الوطني  نقل   : االجس اعي  الهدف 

والدولي للبضائع لحساب الغير.
راس ال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقس ة 

100 درهم للحصة.

تجزئة السالم   : املقر االدجس اعي 
الصباح  السفلي  الطابق   133 رقم 

الصخيرات.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الصديق الشامي  ك سير لشركة.
السجاري  بالسجل  تقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة تحت رقم 

130711 بساريخ 15 سبس 0ر 2020.

653 P

ديوان االسساذ لحسن منقوش 

موثق بالرباط

شارع ع ر ابن الخطاب، ع ارة 10، شقة رقم6 

أكدال الرباط

الهاتف : 05.37.77.27.73

الفاكس : 05.37.77.27.74

STE RABAT PATRIMOINE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها االجس اعي : شارع الحسن 

الثاني 378، رقم 2 الرباط

تفويت الحصص االجس اعية
العام  للج ع  محضر  ب وجب 

أمين  مح د  السيد  من  كل  رخص 

بنع ار،  زينب  السيدة  بنع ار، 

بنع اروالسيد  السيد مح د ع اد  

نوفل بنع ار بصفسه النائب الشرعي 

واالنسة  بنع ار  دينة  لالنسة 

الحصص  بسفويت  بنع ار،  نهيلة 

مح د  للسيد  العائدة  االجس اعية 

أمين بنع ار والسيدة زينب بنع ار، 

ع اد  مح د  السيد  من  كل  لفائدة 

بنع ار، االنسة دينة بنع ار واالنسة 

نهيلة بنع ار.

االسساذ  تلقاه  عقد  ب وجب 

لحسن منقوش، موثق بالرباط بساريخ 

14 و15 سبس 0ر 2020، فوت كل من 

بنع ار والسيدة  أمين  السيد مح د 

حصصهم  ج يع  بنع ار،  زينب 

بالشركة  ي سلكونها  التي  االجس اعية 

 »RABAT PATRIMOINE« املس اة 

ع ار  مح د  السيد  من  كل  لفائدة 

بنع ار، االنسة دينة بنع ار واالنسة 

نهيلة بنع ار.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

سبس 0ر   17 السجارية بالرباط بساريخ 

2020، تحت رقم 10686.
مقسطف وبيان

االسساذ لحسن منقوش 

موثق بالرباط

654 P

 STE AGRUMES
  REGIONALES ET TRAVAUX

 DIVERS
 »SARETD«

SARL
تأسيس شركة 

ب قس�سى العقد العرفي املصادق 
2020 تم  28 أغسطس  عليه  بساريخ 
انشاء  شركة ذات مسؤولية محدودة 

تح ل الخصائص السالية :
 STE AGRUMES  : التس ية 
 REGIONALES ET TRAVAUX

.DIVERS »SARETD« SARL
املقر االجس اعي : حي بودراع بلوك 
قصبة   1134 الرقم   11 الزنقة   3

تادلة.
تسيير   : اجس اعي  الغرض 
الصناعي،   السجاري،  االسسغالل 
وجني  )الري،  الفالحي  أو  الزراعي 

الغالت).
راس ال :  100.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

مح د،  ركاب  السيد   : املسير 
 ID رقم  الوطنية  لبطاقة  حامل 

4755، وذلك ملدة غير محددة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
بكسابة  تم    : القانوني  االيداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بقصبة 
السجل   ،71 رقم  تحت  تادلة، 
 10 بساريخ   1865 رقم  السجاري 

سبس 0ر 2020.
655 P

 STE GROUPE CHELLAL
 AALAM

SARL
تاسيس شركة

ب قس�سى العقد العرفي املصادق 
2020 تم  15 أغسطس  عليه  بساريخ 
انشاء  شركة ذات مسؤولية محدودة 

تح ل الخصائص السالية :
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 STE GROUPE  : التس ية 

.CHELLAL AALAM SARL

املقر االجس اعي : دوار اغرم العالم 

دير القصبة.

: نقل البضائع،  الغرض اجس اعي 

تم  والبناء  املخسلفة،  االشغال 

التشجير والبستنة.
راس ال :  100.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

ادريس،  شالل  السيد   : املسير 

رقم  الوطنية  لبطاقة  حامل 

IA44994، وذلك ملدة غير محددة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

بكسابة  تم    : القانوني  االيداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بقصبة 

السجل   ،74 رقم  تحت  تادلة، 

 10 بساريخ   1871 رقم  السجاري 

سبس 0ر 2020.

656 P

EVENTUS TRADE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها الشركة : 1049 حي املنزه 

يعقوب املنصور الرباط

RC : 126803

فسخ مبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد بساريخ 12 سبس 0ر 

الوحيد  والشريك  املسير  قرر   2020

وتعيين  للشركة  املبكر  الفسخ 

السيد ناسم عصام الحامل لبطاقة 

 A783858 رقم  الوطنية  السعريف 

مكان  وتحديد  للشركة  ك صفي 

السصفية باملقر االجس اعي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سبس 0ر   23 السجارية بالرباط بساريخ 

.D107037 2020 تحت رقم

657 P

BTP LASARGA DAKHLA
SARL

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها اإلجس اعي : شارع العشريات 
زنقة تاورشيت رقم 1-1299 

- الداخلة -

السجل السجاري رقم 15105

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

 BTP LASARGA DAKHLA للشركة 
درهم    100.000 رأس الها   ،SARL

حصة مالية من   1000 مقسم على 

اإلجس اعي :  مقرها  درهم،   100 فئة 

تاوريشت  زنقة  العشريات  شارع 
املؤرخ  الداخلة،   -  1  -  1299 رقم 

الشريك  قام   ،27/07/2020 بساريخ 

للشركة  الشسوكي  املحفوظ 

بالسغييرات السالية :

دنوني  الساعيد  السيد  قام 

املالية  حصسه  من   250 بسفويت 

لفائدة السيد سيدي اح د الشسوكي.        

 1 السالية :  البنود  في  السغيير  تم 
)الشكل)، 6 )الحصص) و7 )رأس ال 

األسا�سي  القانون  من  الشركة) 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ   ، الداخلة  ملدينة  اإلبسدائية 

05/08/2020 تحت رقم 2020/568.

1 C

BUSINESS POISSON MER
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها : حي الرح ة شارع الوطاسيين 
رقم 23 - الداخلة -

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   ،13/08/2020

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 BUSINESS  : التس يــة 

POISSON MER SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة. 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

تصدير،  اسسيراد،  بيع،  شراء، 

تطوير،  معالجة،  تج يد،  مس كة، 

توزيع وتسويق ج يع أنواع األس اك 

الطرية أو املج دة...

نقل ج يع أنواع منسوجات البحر 

الصيد  صناعة  املج دة،  أو  الطرية 

البحري .

اسسيراد وتصدير.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

املقر االجس اعي : حي الرح ة شارع 

الوطاسيين رقم 23 - الداخلة .

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائـي

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 

مح ود بوحسينة 500 حصة.

مح د بوحسينة 500 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد مح ود بوحسينة.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : 5 % لالحسياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبسدائية 

ب دينـة الداخلـة يـوم  وادي الذهب، 

02/09/2020 تحـت رقم 674/2020 

السجل السجاري رقم 16107.
للنشر والبيان

2 C

KARIM FRERES
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 100.000 درهم

مقرها : تجزئة النهضة رقم 2 شارع 
اكادير مركز بئر كندوز 

- أوسرد -

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إحداث القانون   ،  16/12/2019

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

  KARIM FRERES التس يــة: 

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة. 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

شراء وبيع مخسلف زيوت املحركات 

والزيوت املعدنية.

تجارة داخلية و خارجية، اسسيراد 

وتصدير ب خسلف اشكاله.

منسوجات كي اوية للصناعة، نقل 

البضائع.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

النهضة   تجزئة   : االجس اعي  املقر 
شارع اكادير مركز بئر كندوز-   2 رقم 

أوسرد.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املــدة: 

السأسيس النهائـي.
رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،   100 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 

هشام كريم 600 حصة.

شعيب كريم 400 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدان :  

هشام كريم. 

شعيب كريم. 
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فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : 5 % لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب ، ب دينـة 

تحـت   09/01/2020 يـوم  الداخلـة 

26/2020 السجل السجاري رقم  رقم 

.15157
للنشر والبيان

3 C

COST CAMP

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها : حي ام السون�سي رقم 253

الداخلة

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إحداث  تم   ،26/08/2020

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 COST CAMP SARL : التس يــة

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

اسسغالل وتسيير مخي ات، فنادق 

رحالت  تنظيم  مطاعم،   – سياحية 

ترفيهية سياحية. 

م ول الحفالت.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

حي ام السون�سي   : املقر االجس اعي 

رقم 253 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائـي.

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد   ، درهم   100 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 

العالية الحسناوي 500 حصة.

لعرو�سي جيبا 500 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيدة العالية الحسناوي.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : 5 % لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت   02/09/2020 يـوم  الداخلـة 
السجاري  السجل   676/2020 رقم 

رقم 16111.
للنشر والبيان

4 C

AMA HOLDING
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس الها : 38.440.000 درهم

املقر االجس اعي : الج اعة القروية
زاوية سايس الساحل، سيدي 

اس اعيل ، اقليم الجديدة
رقم السقييد في السجل السجاري :

16863

تأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي محرر بساريخ 

مسجل بساريخ   ،2020 أغسطس   11

إعداد  تم   ،2020 أغسطس   31

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بامل يزات السالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 AMA  : الشركة  تس ية 

 HOLDING

تشسغل  مقاولة   : الشركة  غـرض 

وتدبير  توظيف  مجال  في  لفائدتها 

مراقبة  ع لية  وفي  العقارية  القيم 

الشركات.

: الج اعة  عنوان املقر االجس اعي 
الساحل،  سايس  زاوية  القروية 

سيدي اس اعيل ، اقليم الجديدة.
يساهم السيد   : رأس ال الشركة 
هذه  رأس ال  في  ع ار  الفساح  عبد 
)حصص  مساه ة  برسوم  الشركة 
كانت  مخسلفة  لشركات  اجس اعية) 
حسابات  مراقب  تقرير  موضوع 

موزعة كالسالي :
 STE D’ENGRAISSEMENTS  -
99.750 حصة   :  DES DOUKKALA

اجس اعية.
 LA SOCIETE E-VIANDE :  

19.970 حصة اجس اعية.
 LA SOCIETE VIANDE  
حصة   900  :  DISTRIBUTION

اجس اعية.
: LA SOCIETE E-LOGISTIC

1000 حصة اجس اعية.
  LA SOCIETE NATURACTIVITE 

1000 حصة اجس اعية.
في  درهم   38.440.000 املج وع 

ملكية السيد عبد الفساح ع ار.
ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 
الحامل  ع ار  الفساح  عبد  السيد 
رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

MC 44142 ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 
07 سبس 0ر 2020 تحت رقم 25290.
5 C

 STE 3D MOROCCO
SERVICES

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها : 100.000درهم

املقر االجس اعي : رقم 9، زنقة 252، 
الجديدة

رقم السقييد في السجل السجاري :
12713

توسيع نشاط الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
اعاله  املذكورة  للشركة  االسسثنائي 

بساريخ 14 يوليو 2020 قرر الشريكان 

السيد عبد الفساح البكا�سي والسيدة 

خديجة بلقشور ما يلي :

املدكورة  الشركة  نشاط  توسيع 

اعاله  ليش ل نشاطا جديدا :

الصناعة  منسوجات  تصدير 

السقليدية.

االسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة نتيجة السعديالت املشار اليها 

اعاله املسض نة بالفصل 2.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

23 يوليو 2020 تحت رقم 25112.
خالصة وبيان

6 C

  املركز الجهوي لالستث ار

جهة بني مالل -خنيفرة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 STE PARAPHARMACIE

ZOUHIR
SARL AU 

رأس الها : 10.000 درهم

اعالن عن تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليو   3  

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 STE PARAPHARMACIE : التس ية

.ZOUHIR

غرض الشركة : صيدلية.

كراج   : االجس اعي  املقر  عنوان 
79بلوك ج حي االمل بوجنيبة،  رقم 

خريبكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

 10.000  : الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم

مقس ة   : النقدية  الحصص 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة موزعة على :  
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 10.000  : الواحد  عبد  زوهير 

دره ا. 

الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اس اء 

والعائلية وعناوينهم :

رقم  الساكن  الواحد  عبد  زوهير 

الداخلة  حي   2 السالم  تجزئة   47

بوجنيبة، خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

مسير  الواحد  عبد  زوهير  للسيد 

ومساهم ملدة غير محدودة.

تم االيداع القانوني ب 09/07/ 2020 

تحت رقم 6511.

7 C

 STE WAY TO DRAGON
 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 10.000.00 درهم

مقرها : حي واد الشياف رقم 109

- الداخلة -

 تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   ،01/09/2020

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 STE WAY TO  : التس يــة 

ذات  شـركـة   DRAGON SARL

مسؤولية محدودة 

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

خلق وتسيير الفنادق،  اسسغالل، 

املخي ات واملرافق السياحية، تنظيم 
رحالت سياحية.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

املقر االجس اعي :  حي واد الشياف 
رقم 109  - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائـي

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 

مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 

س يرة حاجي: 50  حصة.

أمين الهادي : 50 حصة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السادة : 

س يرة حاجي.

أمين الهادي.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت     08/09/2020 الداخلـة يـوم 
السجاري  السجل   706/2020 رقم 

رقم 16159.   
للنشر والبيان

8 C

STE SUDPORTS
 SARL 

A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأس الها : 100.000 درهم

مقرها :  حي املسيرة 01 رقم 93 زنقة 

جبل  توبقال  -  الداخلة

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى   

القانون  إحداث  تم   ،31/07/2018

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 STE SUDPORTS  : التس يــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

اسسغالل وحدات ملعالجة، تعليب  

يسعلق  ما  وكل  الصيد  منسوجات 

بالصناعة.

ج يع  وبيع  البضائع  نقل 

وتصدير  اسسيراد  البحر،  منسوجات 

ج يع أنواع الس ك، مس كة، تربية 

األحياء املائية.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

 01 حي املسيرة    : املقر االجس اعي 

رقم 93 زنقة جبل توبقال  - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائـي.

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

 : الوحيد  الشريك  السيد  لفائدة 

ابراهيم عبدو ربه.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد  ابراهيم عبدو ربه.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت     09/08/2018 الداخلـة يـوم 

السجاري  السجل   1376/2018 رقم 

رقم 12593.   
للنشر والبيان

9 C

 STE S.L NEGOCE
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة

 لشريك وحيد
رأس الها 100.000 درهم

مقرها  :  رقم 1 زنقة جبل عوام حي 

املسيرة  -   الداخلة

تأسيس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون  إحداث  تم   ،08/10/2019

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

 STE S.L NEGOCE  : التس يــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغير إلى : 

ج يع  وبيع  شراء  مس كة، 

واملج دة،  الطرية  البحر  منسوجات 

معالجة، تج يد ج يع أنواع الس ك 

ومنسوجات البحر.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 
املقر االجس اعي :  رقم 1 زنقة جبل 

عوام حي املسيرة - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املــدة 

السأسيس النهائـي
رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

 : الوحيد  الشريك  السيد  لفائدة 
مح د السالوي

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد   مح د السالوي.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  ديس 0ر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
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األربــاح :  %5 لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت     21/10/2019 الداخلـة يـوم 

السجاري  السجل   1102/2019 رقم 

رقم 14703.   
للنشر والبيان

10 C

 ETABLISSEMENT BAIBBAT -

IMPORT EXPORT

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 100.000 درهم

مقرها : 202 شارع حسن بن جلون 

املسيرة 3 - الداخلة -

تأسيـــس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I 

27 يوليو 2020، تم إحداث القانون 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة.

 ETA BLISSEMEN T لتس يــة: ا

 BAIBBAT- IMPORT EXPORT

SARL شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

مس كة،  وتصدير،  اسسيراد 

منسوجات  ج يع  ونقل   تسويق  

الصيد الطرية و املج دة .

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

شارع    202 االجس اعي:   املقر 

حسن بن جلون  املسيرة 3  - الداخلة.

 /-املــدة: 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي

رأس املـال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  درهم   100.000

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

لفائدة السادة : 

بيبات مح د الشيخ 500  حصة ؛

بيبات اح د 500 حصة.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

السيد : بيبات مح د الشيخ.

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحسياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

 2020 أغسطس   13 يـوم  الداخلـة 

السجل   620/2020 عـدد  تحـت 

السجاري رقم 16033.   
للنشر والبيان

11 C

AGUACONCEPT

SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأس الها 10.000.00 درهم

مقرها : زنقة نكجير حي ل0ريشات

  الداخلة

تأسيـــس
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى   -  I 

إحداث  تم   ،2020 أغسطس   19

ذات  لشـركـة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

 A G U A C O N C E P T : لتس يــة ا

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير  إلى : 

تربية االحياء املائية و تربية املحار ؛

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

زنقة نكجير حي  املقر االجس اعي:  

ل0ريشات - الداخلة.

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 املــدة: 

السأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 

مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 

للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 

 DE  : لفائدة السيد الشريك الوحيد 

JESUS LOPEZ PASCAL

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

 DE JESUS LOPEZ :   السيد الوحيد

.PASCAL

فاتـح  من  تبسـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحسياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت   2020 3 سبس 0ر  الداخلـة يـوم 

السجاري  السجل   686/2020 عـدد 

رقم 16129.   
للنشر والبيان

12 C

SOECTRA
SARL AU

شارع الحسن الساني  الشقة  6 

ع ارة 55 إقامة بني ع ير    بني مالل 

راس املال 100.000 دهم 

السجل السجاري رقم   5981

ب قس�سى القرار  االسستنائي للشركاء  

الشركة  بساريخ  11 أغسطس 2020  تم 

ما يلي :

اعالن حل الشركة  اعاله و تعيين 

القاطن ب   هشام شباك     السيد  

هللا  فضل  ع ارة  البندقية  زنقة   9 

شقة 3 الرباط مصفيا لها.

تعيين مقر الشركة مقرا لسصفيتها.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بني مالل  تحت   عدد   528 

بساريخ  3 سبس 0ر 2020.

13 C

SOUMAB  T.F.S
 SARL

 العنوان: 3 شارع أبو العالء الطابق 3  

بني مالل
رقم السجل السجاري 10367

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

16 أغسطس 2020 تم إنشاء شركة 

تح ل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص السالية :

 SOUMAB  T.F.S  SARL:التس ية

العالء   أبو  شارع   3  : العنوان 

الطابق 3  بني مالل.

األشغال العامة والبناء   : الغــرض 

في  -مستشار  املكسب  أجهزة  -بيع 

التسيير.
رأس املــال : 100000 درهم مقسم 

قي تها       اجس اعية  حصة   1000 إلى 

100 درهم.

 السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

عبد  الساروتي  السيد  املسير  : 

الكريم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 518 االبسدائية بني مالل تحت رقم 

بساريخ 2 سبس 0ر 2020.

14 C

SERVICES ANNEXE HAYAT
SARL

خدمات امللحقة حياة ش.م.م

 III 189 شارع الكويت الطوابل

تطوان

تأسيس
س. ت : 27347

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

إعداد  تم   ،2020 أغسطس   13

املحدودة  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بامل يزات السالية :
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محدودة  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية.

تس ية الشركة : خدمات امللحقة 
حياة.

غرض الشركة : أشغال البناء.
 189  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع الكويت الطوابل III تطوان.
99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000 في  حدد   : الرأس ال 
100 حصة مرق ة  درهم مقس ة إلى 
من فئة 1000 درهم للواحدة موزعة 

كالسالي :
الحصص النقدية : 100 حصة.

 50  : قيشاش  عي�سى  بن  السيد 
حصة.

 50  : اإلدري�سي  هشام  السيد 
حصة.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 
محدودة السيد هشام اإلدري�سي.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 0ر.

الصافية  األرباح  توزع   : األرباح 
حصصهم  حسب  املشاركين  على 
بعد خصم املبالغ املخصصة لسكوين 

االحسياطات املنصوص عليها قانونا.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية لسطوان 
تحت   2020 أغسطس   18 بساريخ 
وتقييد الشركة بالسجل   2358 رقم 

السجاري تحت رقم 27347.
للخالصة والبيان

15 C

FEDBATI
SARL 

فيدباتي   ش.م.م 
شارع رقم 34 املكان املسمى ظهر 
السور ص ب 93022 ازال تطوان
رقم السقييد في السجل السجاري 

22277
حــــــــــل شركــــــــــة

العام  الج ع  محضر  ب قس�سى 
 10/07/2020 في  املؤرخ  االسسثنائي 
تقرر حل شركة  فيدباتي   رأس الها 
االجس اعي  مقرها  درهم  ألف  مائة 

ظهر  املسمى  املكان   34 رقم  شارع 

تطوان  ازال   93022 ب  ص  السور 

هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  وذلك 

الشركة.

وحدد مقر السصفية ب شارع رقم 

34 املكان املسمى ظهر السور ص ب 

93022 ازال تطوان.

السطي    زكرياء  السيد  عين  ك ا 

القاطن شارع جبل الحبيب رقم 114 

تطوان  ك صفي للشركة.

وعند االقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املسعلقة بالسصفية.

تم االيداع القانوني بسطوان بساريخ 

07/08/2020 تحت رقم 2310.
للخالصـــة و البيـــان

16 C

 STE PNEUMATIQUE

OUARDI

  SARL

العنوان : بومو�سى  بني مو�سى سوق 

السبت 

رقم السجل السجاري67

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة  إنشاء  تم   27/8/2020

تح ل  املحدودة   املسؤولية   ذات 

الخصائص السالية :

 STE PNEUMATIQUE : التس ية

 .OUARDI  SARL

    عنوان  : حي بومو�سى  بني مو�سى 

سوق السبت.

الغــرض : بيع العجالت.

درهم   100.000  : املــال  رأس 

اجس اعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قي تها 100 درهم.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

وردي   اح د  السيد   : املسير 

سوق  مو�سى  بني  بومو�سى   القاطن 

السبت.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت رقم   السبت   االبسدائية سوق  

36 بساريخ   27/9/2020.

17 C

AMTAR AL ATLAS   

SARL AU

العنوان :  23 بلوك 13 حي ام اظهر  

بني مالل 

رقم السقييد بالسجل السجاري

 8855

تأسيس شركة
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   04/10/2018

املسؤولية  ذات   لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  دات  املحدودة  

تح ل  الخصائص السالية :

 AMTAR AL الشركة  تس ية 

ATLAS  SARL AU

حي ام   13 بلوك   23   : العنوان   -

اظهر  بني مالل.

العامة  االشغال     : الغرض    

بيع   - السصدير واالسسيراد   – والبناء  

مواد البناء.

رأس املــال 100.000 درهم مقسم 

قي تها  اجس اعية  حصة   1000 إلى 

100 درهم. 

القاطن تجزئة   : اكوش عبد هللا 

مالل،  بني   7 رقم   3 ب  الح دانية 

ي لك : 1000 حصة.

السنة املـالية :  السنة   امليالدية.

مدة الشركة:  99 سنة.

املسير : السيد اكوش عبد هللا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بني مالل تحت رقم    2057  

بساريخ  16/10/2018.

18 C

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرس ية عدد 5590 بساريخ

18 ديس 0ر 2019، الصفحة 19368 

475P إعالن رقم

 ENTERPRISE SERVICES CDG

بدال من تس ية الشركة :

 ENTREPRISE DERVICES CDG

يقرأ :

 ENTERPRISE SERVICES CDG

)الباقي ال تغيير فيه.)

SMCFF

MNK SECURITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تس ية الشركة

SMCFF

 BD ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA

MAROC

MNK SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي ميزانين 

الع ارة الكائنة بسجزئة البساتين 41 

- 27182 بوسكورة املغرب.

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

466749

العام  الج ع  ب قس�سى 

غشت   06 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

تم تغيير تس ية الشركة من   2020

 MNK« إلى   »MNK SECURITE«

. »SURVEILLANCE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742707.

1I
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STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 GALLERY MUTISERVICE

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 GALLERY MUTISERVICE

TECHNOLOGY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 33 

ع ارة 34 شارع االمل نرجس - 

30100 فاس مغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تم تعيين  05 غشت  املؤرخ في 

وهبي   مسير جديد للشركة السيد)ة) 

امين ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2082.

2I

CABINET CBA SARL

COGIF GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

مح د الخامس ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

COGIF GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 05، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة 2، 

بنجدية الدار البيضاء املغرب - 

20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467679

 20 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 COGIF : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GROUP

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة

هندسة الحاسوب

السكوين املنهي والسدريب والحلقات 

أي  و  الخدمات  وتوفير  الدراسية، 

أنشطة أخرى ذات صلة .

 ،05  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشقة  األول  الطابق  ديس ود  زنقة 

 - املغرب  البيضاء  الدار  بنجدية   ،2

20120 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مو�سى كدام بليل :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مو�سى كدام بليل عنوانه)ا) 

س1  شقة  ب2  درج  باشكو  تجزئة 

الدار   20076 الواحة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى كدام بليل عنوانه)ا) 

س1  شقة  ب2  درج  باشكو  تجزئة 

الدار   20076 الواحة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 741549.

4I

HASSAN KHOUY

 STE LAMEAZAZEDAK

 INTERNATIONAL

D›AGRICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HASSAN KHOUY

 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA

 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC

 STE LAMEAZAZEDAK

 INTERNATIONAL

D›AGRICULTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

رقم 1280 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 STE LAMEAZAZEDAK  :
 I N T E R N A T I O N A L

.D’AGRICULTURE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COURTIER DE PRODUITS
.ALIMENTAIRES OU AGRICOLES
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السالم رقم 1280 الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : املعزز  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس املعزز عنوانه)ا) حي 
الداخلة    73000  2502 الوحدة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس املعزز عنوانه)ا) حي 
الداخلة   73000  2502 الوحدة رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

ف0راير 2020 تحت رقم 144/2020.

5I

cabinet comptable aziz

BRAZIL BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
BRAZIL BAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 194 محج 

رضا كديرة بن امسيك - 20450 
الدارالبيضاء  املغرب



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12188

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.448011

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 28 ف0راير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

محج رضا كديرة بن امسيك   194«

املغرب«  الدارالبيضاء    20450  -

سيدي  حدو  والد   277 »تجزئة  إلى 

مديونة    29672  - حجاج واد حصار 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 18591.

10I

مسسامنة شامة

MAYANAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

MAYANAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

لعرا�سي - 62000 الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20153

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 17 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الناظور   62000  - لعرا�سي  »حي 
الشباب  شارع  »زاوية  إلى  املغرب« 
الناظور    62000  - املسيرة  وشارع 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 02 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2971.

11I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 GALLERY MUTISERVICES
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 GALLERY MUTISERVICES

TECHNOLOGY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 33 

ع ارة 34 شارع االمل نرجس - 

30100 فاس مغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.61285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ادريس جعكو  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) امين 

وهبي بساريخ 05 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2082.

12I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 PATISSERIE BOULAGERIE
 TRAITEUR NOUVEL ART

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 PATISSERIE BOULAGERIE

 TRAITEUR NOUVEL ART SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 380 

تجزئة عين العاطي 2 الراشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 PATISSERIE BOULAGERIE

 TRAITEUR NOUVEL ART SARL

. AU

منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت .

 380  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الراشيدية    2 تجزئة عين العاطي 

52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام االدري�سي  عنوانه)ا) 

380 تجزئة عين العاطي 2 الراشيدية  

52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام االدري�سي  عنوانه)ا) 

380 تجزئة عين العاطي 2 الراشيدية  

52000 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

13I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE YALAH NSAFROU

LOCATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE YALAH NSAFROU

LOCATION SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 179 

تجزئة الصفاء الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE YALAH NSAFROU

. LOCATION SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق .

عنوان املقر االجس اعي :  رقم 179 

 52000  - الراشيدية   تجزئة الصفاء 

الرشيدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القباج   اح د  السيد 
الراشيدية   الدهب  واد   269 رقم 

52000 الرشيدية املغرب.
السيد ادام القباج  عنوانه)ا) رقم 
 52000 269 واد الدهب الراشيدية  

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  القباج   اح د  السيد 
الراشيدية   الدهب  واد   269 رقم 

52000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

14I

مسسامنة شامة

 EL MUNDO DE
NEUMATICOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 EL MUNDO DE NEUMATICOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 142 شارع 

املسيرة الطابق األول - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
20499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MUNDO DE NEUMATICOS

- اسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

املنسجات الغذائية

- اسسيراد البضائع.

- اسسيراد قطع الغيار املسسع لة..

 142  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اح د املامون :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد مح د أمين بادح 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50000  : املامون  اح د  السيد   

بقي ة 100 درهم.

السيد مح د أمين بادح : 50000 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املامون  اح د  السيد 
حي لعرا�سي الزنقة 2 رقم 49 62000 

املغرب املغرب.

السيد مح د أمين بادح عنوانه)ا) 

 62000 حي املطار بوعرورو الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املامون  اح د  السيد 
حي لعرا�سي الزنقة 2 رقم 49 62000  

الناظور املغرب

السيد مح د أمين بادح عنوانه)ا) 

  62000 حي املطار بوعرورو الناظور 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 03 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2969.

15I

سورامو ترانس

GH3M CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GH3M CAR

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 30 زنقة 

 ،H30 مح د حوديقي، فضاء مكاتب

املعارف - 20330 

الدار البضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470769

 07 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GH3M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   30  : عنوان املقر االجس اعي 

 ،H30 مح د حوديقي، فضاء مكاتب

املعارف الدار البيضاء - 20330 الدار 

البضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

 2.500  : مزوز  حفيض  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

اموي�سي  اح د  موالي  السيد 

 100 بقي ة  حصة   2.500  : العلوي 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اموي�سي  اح د  موالي  السيد 

تجزئة  عنوانه)ا)  العلوي 

سيدي   1 شقة  سفيانالرقم113 

معروف 20520 الدار البضاء املغرب

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مزوز  حفيض  السيد 

 1 شقة  س5  ع ارة  سفيان  اقامة 

طابق 1 سيدي معروف 20520 الدار 

البضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 18807.

16I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE O3TMAN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE O3TMAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر ازاك 

نوشن تنجداد  - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE O3TMAN SARL AU

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة .
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عنوان املقر االجس اعي : قصر ازاك 
الرشيدية   52000  - نوشن تنجداد  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد اح د واجكال  
 52000 تنجداد   نوشن  ازاك  قصر 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد اح د واجكال  
 52000 تنجداد   نوشن  ازاك  قصر 

الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.
17I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE JOUBA DE
 NEGOCE TRAVAUX DIVERS

ET IMPORT EXPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 societe jouba de negoce travaux

  divers et import export sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي اوفوس 

املركز الراشيدية  - 52000 
الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8007
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 societe jouba de negoce travaux

   divers et import export sarl
درهم   20.000,00 رأس الها  مبلغ 
اوفوس  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
املركز الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب نتيجة ل : االزمة .
و حدد مقر السصفية ب اوفوس 
املركز الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب. 
و عين:

و  الداودي   يوسف    السيد)ة) 
الراشيدية   املركز  اوفوس  عنوانه)ا) 
ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 220.
18I

FADOUNI TRANS TODAY SARL AU

 FADOUNI TRANS TODAY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FADOUNI TRANS TODAY SARL
AU

القصبة الزنقة 31 الرقم41 ، 
28800، املح دية املغرب

 FADOUNI TRANS TODAY SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي القصبة 
الزنقة 31 الرقم 41 - 28800 

املح دية املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14713

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2020 غشت   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FADOUNI الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    TRANS TODAY SARL AU
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

الزنقة  القصبة  اإلجس اعي  مقرها 

املح دية   28800  -  41 الرقم   31

- عدم وجود دعم   : املغرب نتيجة ل 

لل ؤسسات املالية

-املنافسة

- صعوبة االنسعاش.

و حدد مقر السصفية ب القصبة 

 28800  -  41 الرقم   31 الزنقة 

املح دية املغرب. 

و عين:

و  فدوني   سعيد   السيد)ة) 

درب املسعودي الزنقة04  عنوانه)ا) 

 20180 الذياب  عين  الرقم92 

)ة)  ك صفي  املغرب  املح دية 

للشركة.

 وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : القصبة 

الزنقة 31 الرقم 41 املح دية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 951.

19I

gesacom maroc

 ETABLISSEMENT PRIVE

DOS PASSOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gesacom maroc

 av med V n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir

maroc

 ETABLISSEMENT PRIVE DOS

PASSOS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس رقم 12الشقة 2 ابن 

 benguerir 43150  جرير  ابن جرير

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ETABLISSEMENT PRIVE DOS

. PASSOS

السعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مح د الخامس رقم 12الشقة 2 ابن 

 benguerir 43150  جرير  ابن جرير

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : كريب   رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : كريب   رشيد  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريب   رشيد  السيد 

12الشقة  شارع مح د الخامس رقم 

2 ابن جرير  43150 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريب   رشيد  السيد 

12الشقة  شارع مح د الخامس رقم 

2 ابن جرير  43150 ابن جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 136.

20I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE AL-MAJD QUALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE AL-MAJD QUALITY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 
487 الطابق الساني تجزئة القرويين 
طريق عين الشقف  - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.44923

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2019 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
تجزئة  الساني  الطابق   487 رقم   «
 - الشقف   عين  طريق  القرويين 
 999 إلى »رقم  30000 فاس املغرب« 
 AE تجزئة املوحدين الشقة 13ع ارة

بنسودة - 30000 فاس  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   24 بساريخ  بفاس   السجارية 

2019 تحت رقم 3007/019.
21I

EXPERTO

 BEN ABDERRAHMANE
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب
 BEN ABDERRAHMANE

NEGOCE SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 ، 
تجزئة أميرة ، خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تعيين   2020 10 ف0راير  املؤرخ في 
EN- مسير جديد للشركة السيد)ة)  

NEFFATI RACHID ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 445.

22I

EXPERTO

 SOCIETE TRANSPORT BIN 
ALWIDANE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب
 SOCIETE TRANSPORT BIN 

ALWIDANE SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 
الصناعي عكاشة، عين السبع ، 

مكسب  ب12ـ الدارالبيضاء - 20250 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.109287

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2020 غشت   07 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم«   10.000.000« قدره 
إلى  درهم«   23.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   33.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 18251.

23I

FIDUCIAIRE

ماري ميس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ماري ميس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 54 

زنقة جبل تغاث نرجس د - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ماري   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ميس.

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.

 54 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 30000  - زنقة جبل تغاث نرجس د 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوغابة  ياسين  السيد 

طريق  النخيل  رياض  تجزئة   67

اي وزار 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوغابة  ياسين  السيد 

طريق  النخيل  رياض  تجزئة   67

اي وزار 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم -.

24I

FIDUCIAIRE

FES PLANCHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

FES PLANCHER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 

ابي نعيم اقامة 10 شقة 2 - 30000 

فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24233

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 27 ف0راير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شقة   10 زنقة ابي نعيم اقامة   10«

 54« إلى  املغرب«  فاس   30000  -  2

 - زواغة الطابق االول   2 زهرة االمل 

30000 فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1787/2020.

25I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة زوسف كار ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة زوسف كار ش.م.م شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ران سلوان الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19659

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املسعودي  )ة)  السيد  تفويت 

1.000 حصة اجس اعية من  يوسف 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

هشام طاميو بساريخ 24 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 06 غشت 

2020 تحت رقم 2631.

26I

SOFT ALTERNATIVE SARL

VIOLETTE PROMO sarl
إعالن مسعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

VIOLETTE PROMO sarl  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية 

شارع موالي إس اعيل وزنقة 

مراكش إقامة وليلي بلوك ب رقم 46 

- 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.98175

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  07 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في رأس ال الشركة من 

دره ا   100.000 إلى  درهم   25.000

حصة جديدة من   750 إحداث  مع 

100,00درهم للواحدة اكسسبت  فئة  

كلها وحررت بكاملها نقدا عن طريق 

الشريك الجديد في حساب الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قبول اسسقالة املسير الوحيد السيد 

السيد  املجيد هاروني وتس ية  عبد 

الحسن  والسيد  بنيعيش  سفيان 

للشركة  جديدين  مسيرين  بوزملاط 

مع توقيعه ا املشترك 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

املوافقة على النظام األسا�سي  مايلي: 

وإلغاء  الجديدة  في صيغسه  للشركة 

النظام األسا�سي القديم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم  

مايلي: الزيادة في رأس ال الشركة من 

دره ا   100.000 إلى  درهم   25.000

حصة جديدة من   750 إحداث  مع 

100,00درهم للواحدة اكسسبت  فئة  

كلها وحررت بكاملها نقدا عن طريق 

الشريك الجديد في حساب الشركة 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

قبول اسسقالة املسير الوحيد  مايلي: 

وتس ية  هروني  املجيد  عبد  السيد 

والسيد  بنيعيش  سفيان  السيد 

جديدين  مسيرين  بوزملاط  الحسن 

للشركة مع توقيعه ا املشترك

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 232943.

27I

الناظور للحسابات

اورو دوفهانسكيلر مار
إعالن مسعدد القرارات

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي مح د الحي 
االداري سيتي املح دية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
اورو دوفهانسكيلر مار »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: الطريق 
الرئيسية عيادة بني شيكر - 62000 

الناظور املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.6209

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ابطال مهام السيد ندير مراد ك سير 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: املسيرون
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 26 غشت 

2020 تحت رقم 2904.
28I

FIDUCIAIRE

GUED TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
GUED TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 59 

زنقة بوجدوراقامة الفردوس سيدي 
ابراهيم  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GUED : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 59 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

زنقة بوجدوراقامة الفردوس سيدي 

ابراهيم  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محسن  جامعي  العامري  السيد 

زنقة سلي ان املوحدي   9 عنوانه)ا) 

ايت سقاطو 30000 فاس املغرب.

االدري�سي  العربي  مح د  السيد 

عنوانه)ا) دوار الغوازي االندلس عين 

الشقف 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

محسن  جامعي  العامري  السيد 

زنقة سلي ان املوحدي   9 عنوانه)ا) 

ايت سقاطو 30000 فاس املغرب

االدري�سي  العربي  مح د  السيد 

عنوانه)ا) دوار الغوازي االندلس عين 

الشقف 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم -.

29I
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EXPERTO

 BEN ABDERRAHMANE
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب
 BEN ABDERRAHMANE

NEGOCE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 ، 
تجزئة أميرة ، خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
رفع  تم   2020 ف0راير   10 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »80.000 
إلى  درهم«   20.000« أي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 445.

30I

EXPERTO

 BEN ABDERRAHMANE
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب
 BEN ABDERRAHMANE

NEGOCE SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 ، 

تجزئة أميرة ، خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2020 10 ف0راير  املؤرخ في 

EN- مسير جديد للشركة السيد)ة)  

NEFFATI TARIK  ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 445.

31I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BAMIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

جليز،  الطابق الثالث، مكسب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

BAMIA »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقـم 

47 حــي أزبـــزط، درب الـــقــاضـي،  - 

40000 مراكش املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.15753

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 أبريل 2020

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة: 3 سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115137.

32I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

PROFILAGE DU SUD
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
جليز،  الطابق الثالث، مكسب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب
PROFILAGE DU SUD  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 377 

تجزئة املسار  طريق اسفي الحي 
الصناعي  40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.79023
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تـزكية ع ليات تفويت  الحصـص التي 
ت ت  بين األشخاص اآلتية أسـ ا ؤهـم 
: السيد العربي السعيدي يهب مئة و 
للسيد  )150 حصة)  خ سين حصة 
العربي  السيد  السعيدي.  املحفوظ 
حصة  خ سين  يفوت  السعيدي 
للسيد أيوب السعيدي.  )50 حصة) 
السيد رشيد السعيدي يفوت مئسان 

حصة للسيد أيوب السعيدي. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إدماج الشريك الجديد السيد أيوب 

السعيدي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الجديد  األسا�سي  القانون  إعس اد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي  و7:   6 رقم  بند 
الشركة  راس ال  مبلغ  مايلي:  على 
مقسم  درهم،   100.000
السعيدي  املحفوظ  كالسالي:السيد 
سبع ائة و خ سون حصة بقي ة   :
أيوب  السيد  و  للحصة  درهم   100
مئسان و خ سون حصة   : السعيدي 

بقي ة 100 درهم للحصة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114974.

33I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DEAL AGENCEMENT
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

جليز،  الطابق الثالث، مكسب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

DEAL AGENCEMENT  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الحي 

الصناعي، تجزئة املسار رقم 782 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.17319

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحصـص  تفويت  ع ليات  تـزكية 
يوليوز   20 التي ت ت ب راكش بساريخ 

بين األشخاص اآلتية أسـ ا    2020

السيد العربي السعيدي يهب   : ؤهـم 

ألخيه  حصة)  حصة)900  تسع ائة 

السيد  السيد املحفوظ السعيدي.  

ثالث ائة  يفوت  السعيدي  العربي 

حصة )300 حصة) إلى السيد مروان 

السعيدي  رشيد  السيد  السعيدي. 

 1200( حصة  مئسين  و  ألف  يفوت 

حصة) للسيد مروان السعيدي.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إدماج الشريك الجديد السيد مروان 

السعيدي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 ، املسير  صالحيات  تحديد  إعادة 

كامل الصالحيات في  وذلك بإعطائه  

تسيير و إدارة الشركة.
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  األسا�سي  القانون  إعس اد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

الشركة  رأس ال  مبلغ  مايلي:  على 

مقسم  درهم،   600.000

السعيدي  املحفوظ  كالسالي:السيد 

أربعة االف وخ س ائة حصة بقي ة 

درهم للحصة و السيد مروان   100

حصة  خ س ائة  و  ألف  السعيدي 

بقي ة 100 درهم للحصة.   

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

السيد  الشركة  بتسيير  يقوم  مايلي: 

املحفوظ السعيدي وذلك لفترة غير 

محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114971.

34I

cabinet comptable aziz

BRZAIL BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

BRZAIL BAT »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 194 محج 

رضا كديرة بن امسيك - 20450 

الدارالبيضاء  املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.448011

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   2020 ف0راير   28 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

PLÂTRE CHAM’S AL MADINA

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 18591.

35I

GALAXY COMPT SARL

CLAIRE LUNE MOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXY COMPT SARL

  Av Mohamed Ben Al Hassan

 Al Ouazzani Rés Nabil -n° 3

 Tétaoun ، 93000، tetouan

maroc

CLAIRE LUNE MOUN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي بوجراح 

شارع مح د بنونة - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19007

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CLAIRE LUNE الوحيد  الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ    MOUN

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

بوجراح شارع مح د بنونة - 93000 

تطوان املغرب نتيجة ل : أزمة قطاع.

و حدد مقر السصفية ب بوجراح 

تطوان   93000  - شارع مح د بنونة 

املغرب. 

و عين:

و  الغزواني  منية   السيد)ة) 

 93000 القالليين  دوار  عنوانه)ا) 

تطوان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2020 تحت رقم 1654.

36I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

STE ES ES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

الع ارة -20 الطابق األول رقم 5 ، 

30000، فاس مغرب

STE ES ES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 79 

شارع عبد الرح ان ابن زيدان حي 

طارق 1 فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  صالح  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   450 الزغاري 

)ة)  السيد  450 حصة لفائدة   أصل 

وسيم اليوبي بساريخ 21 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   12 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1966/2020.

37I

PROXY FINANCE

EGGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

EGGS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي تجزئة النهضة رقم 930 

املحاميد مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.EGGS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيض و ج يع أنواع  وبيع وتوزيع  

الدواجن ؛

املنسجات  وتوزيع  وبيع  شراء 

الزراعية والغذائية ؛

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 930 رقم  النهضة  تجزئة  االر�سي 

مراكش   40000  - املحاميد مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يوسف فائز :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فائز  يوسف  السيد 

املعيدر الدوحة قطر 40000 مراكش 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فائز  يوسف  السيد 

املعيدر الدوحة قطر 40000 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115126.

38I

BM ERROU CHERKAOUA

BM ERROU CHERKAOUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BM ERROU CHERKAOUA

دوار اعكوبات رقم 3 شرقاوة موالي 

ادريس زرهون ، 50000، موالي 

ادريس املغرب

BM ERROU CHERKAOUA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اعكوبات رقم 3 شرقاوة موالي 

ادريس زرهون  - 50000 موالي 

ادريس زرهون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ERROU CHERKAOUA

غرض الشركة بإيجاز : صنع وبيع 

مواد العلف . مشسل .مساجرة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي  شرقاوة   3 رقم  اعكوبات 

موالي   50000  - زرهون   ادريس 

ادريس زرهون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   500   : السيد بالل الرو  

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : السيد مراد الرو  

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 298 الرو عنوانه)ا)  السيد بالل 

مكناس   50000 مكناس   3 مرجان 

املغرب.

دوار  الرو عنوانه)ا)  السيد مراد 
اعكوبات رقم 3 شرقاوة دائرة زرهون 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 298 الرو عنوانه)ا)  السيد بالل 

مكناس   50000 مكناس   3 مرجان 

املغرب

دوار  الرو عنوانه)ا)  السيد مراد 
اعكوبات رقم 3 شرقاوة دائرة زرهون 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2326.

39I

MIMOFID SARL AU

CARRA CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 ت ارة ، 12020، 

ت ارة املغرب

CARRA CERAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  اقامة 

مريم  2 شارع مح د ملدور املحيط 

الرباط - 10040 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CARRA CERAME

غرض الشركة بإيجاز : بيع ج يع 

انواع الزليج و السانيطر

اع ال البناء و التهيئة

اع ال مخسلفة

االسسيراد والسصدير.

اقامة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع مح د ملدور املحيط   2 مريم  

الرباط - 10040 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الخطير  ابراهيم  موالي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الخطير  ابراهيم  موالي  السيد 

ع ارة  االندلس  رياض  عنوانه)ا) 

الرياض  حي   2 العن0رة   5 الشقة   8

الرباط 10100 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخطير  ابراهيم  موالي  السيد 
ع ارة  االندلس  رياض  عنوانه)ا) 
الرياض  حي   2 العن0رة   5 الشقة   8

الرباط 10100 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم -.

40I

FITICOF

HANYB IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب
HANYB IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 2 
زنقة ابن رشد اقامة رومانسية 

الشقة رقم 2 الطابق االول ملعب 
الخيل 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HANYB IMPORT
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسسيراد
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رومانسية  اقامة  رشد  ابن  زنقة   2
ملعب  االول  الطابق   2 رقم  الشقة 

الخيل 30000 فاس املغرب
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : السيد بوزوبع الحسين  السيد  

درهم   100.000 بقي ة  حصة   100

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوزوبع الحسين عنوانه)ا)
رقم 2 زنقة ابن رشد اقامة رومانسية 

ملعب  االول  الطابق   2 رقم  الشقة 

الخيل 30000 فاس املغرب

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوزوبع الحسين عنوانه)ا) 
رقم 2 زنقة ابن رشد اقامة رومانسية 

ملعب  االول  الطابق   2 رقم  الشقة 

الخيل 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2076.

41I

M.BOUDRIKA EXPORT

M.BOUDRIKA EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.BOUDRIKA EXPORT

 CASABLANCA CASABLANCA،

 602881965، CASABLANCA

املغرب

M.BOUDRIKA EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

الدارالبيضاء 12 شارع ص0ري 

بوج عة الطابق االول رقم 06 درب 

ع ر 20226 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.BOUDRIKA EXPORT

ع ليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيع   ، العامة  اإلنشاءات  شركة 

ج يع  وتصدير  اسسيراد  ؛  والشراء 

مواد البناء بشكل عام من أي نوع

أنواع  ج يع  وتشييد  تشييد   -

املباني أو املباني أو غيرها املخصصة 

ألي اسسخدام ، وهي: سكنية أو مهنية 

أو تجارية إلخ ... ؛

الفارغة  األرا�سي  وبيع  شراء   -

بناء  على  تحسوي  التي  األرا�سي  أو 

وتسويق مواد ومواد البناء.

- تنفيذ أي برنامج تقسيم فرعي ،

- إنشاء ، حيازة ، تأجير ، تأجير ، 

إدارة ج يع األع ال السجارية ، تأجير 

، تشغيل ج يع املؤسسات  ، تركيب 

والشركات واملصانع والورش املسعلقة 

أي من األنشطة املحددة.

الع ليات  ج يع  أعم  وبشكل   -

واملنقولة  والصناعية  السجارية 

بشكل  املسعلقة  واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 

تنفيذها  تسهل  قد  التي  أو  أعاله 

وتطويرها..

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

ص0ري  شارع   12 الدارالبيضاء 

درب   06 بوج عة الطابق االول رقم 

ع ر 20226 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد خالد بودريقة :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بودريقة  خالد  السيد 

الدارالبيضاء   20226 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بودريقة  خالد  السيد 

الدارالبيضاء   20226 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745331.

42I

LEADER FINANCE

ALLOZINECARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALLOZINECARS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

102 ع لية العن0ر 1ــ240 مسيرة 2 

مراكش  - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ALLOZINECARS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

 2 مسيرة  1ــ240  العن0ر  ع لية   102

مراكش  - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ايس وان  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : اغزيونات  مراد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ايس وان  أح د  السيد 

9011 دوار الخير تاركة سعادة  بلوك 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  اغزيونات  مراد  السيد 

دوار الحاج ع ر اوالد حسون الويدان 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   ايس وان  أح د  السيد 

9011 دوار الخير تاركة سعادة  بلوك 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115278.

43I

sofoget

BIG SIZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

BIG SIZE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي  الرباط 

15 شارع األبطال شقة 4 أكدال - 

14000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BIG  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SIZE

غرض الشركة بإيجاز : مطبعة.

الرباط    : عنوان املقر االجس اعي 

 - أكدال   4 األبطال شقة  شارع   15

14000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 340   : حجاجي  يونس  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : الرجراجي  علي  سيدي  السيد 

330 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

السيد  الفاطمي بن الشليح :  330 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 340  : حجاجي  يونس  السيد    

بقي ة 100 درهم.

 : الرجراجي  علي  سيدي  السيد 

330 بقي ة 100 درهم.

السيد  الفاطمي بن الشليح : 330 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس حجاجي عنوانه)ا)  السيد  

القنيطرة *** القنيطرة املغرب.

الرجراجي  علي  سيدي  السيد 

عنوانه)ا)  ت ارة ***  ت ارة املغرب.

الشليح  بن  الفاطمي  السيد  
سال    *** الجديدة  سال  عنوانه)ا)  

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
يونس حجاجي عنوانه)ا)  السيد  

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
الرجراجي  علي  سيدي  السيد 

عنوانه)ا)  ت ارة ***  ت ارة املغرب
الشليح  بن  الفاطمي  السيد  
سال    *** الجديدة  سال  عنوانه)ا)  

الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   20 بساريخ  السجارية بالرباط  

2020 تحت رقم 3141.

44I

Buena Vista Tanger Club

 BUENA VISTA TANGER(
CLUB (BVTC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Buena Vista Tanger Club
 Rue Les Almohades N° 40 ،

90000، Tanger Maroc
 BUENA VISTA TANGER CLUB(

BVTC) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
املوحدين رقم 40 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107449
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 BUENA VISTA TANGER CLUB(

.(BVTC

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ثقافي.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طنجة   90000  -  40 رقم  املوحدين 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 50   : عبدالرفيع  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : بنعي�سى  عبداالله  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد نوفل الفاطمي :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أح د عبدالرفيع عنوانه)ا) 

 112 عبدالعزيز  إبن  فيصل  شارع 

90000 طنجة املغرب.

بنعي�سى  عبداالله  السيد 

 90000 139 عنوانه)ا) شارع املصلى 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الفاطمي  نوفل  السيد 

حي را�سي سالوي البوغاز 58 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أح د عبدالرفيع عنوانه)ا) 

 112 عبدالعزيز  إبن  فيصل  شارع 

90000 طنجة املغرب

بنعي�سى  عبداالله  السيد 

 90000 139 عنوانه)ا) شارع املصلى 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4298.

45I

HASSAN

SOLUTIONS FISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASSAN

 HAY EL MOUJAHIDINE NO

 52 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 SOLUTIONS FISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بني 

ورياغل 3 زنقة 37 رقم 13 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

06 غشت 2019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2019 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLUTIONS FISH

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ك بالج لة.

بني   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - طنجة   13 رقم   37 زنقة   3 ورياغل 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة    : السيد حسن املودن 

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   40   : أبجا  مراد  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   10   : أبجا  السيد سعيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن املودن عنوانه)ا) حي 
 90000 طنجة   52 رقم  املجاهدين 

طنجة املغرب.
بني  عنوانه)ا)  أبجا  مراد  السيد 
طنجة   13 رقم   37 زنقة   3 ورياغل 

90000 طنجة املغرب.
بني  السيد سعيد أبجا عنوانه)ا) 
طنجة   13 رقم   37 زنقة   3 ورياغل 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن املودن عنوانه)ا) حي 
 90000 طنجة   52 رقم  املجاهدين 

طنجة املغرب
بني  عنوانه)ا)  أبجا  مراد  السيد 
طنجة   13 رقم   37 زنقة   3 ورياغل 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.
46I

STE EUROLAINE TRANS SARL

EUROLAINE TRANS
إعالن مسعدد القرارات

STE EUROLAINE TRANS SARL
بلوك 2 رقم 46 حي بوناكا ملزار أيت 
ملول ، 86150، أيت ملول املغرب

EUROLAINE TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: بلوك 2 
رقم 64 حي بوناكا ملزار أيت ملول - - 

أيت ملول املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.19635

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 02 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املصادقة على السفويت الكلي  مايلي: 
اجس اعية  حصة   (500( لخ س ائة 
درهم للحصة   (100.00( ب بلغ مائة 
بلعزيز  السيد مسعود  من  الواحدة 
لفائدة  اجس اعية  حصة   450  -  :

الحاملة  افدوين  فسيحة  السيدة 
ج   : رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
حصة اجس اعية   50  -  .189951 ب 
الحامل  جدع  جواد  السيد  لفائدة 
لبطاقة السعريف الوطنية رقم : ج م 

.45201
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كشريك  جدع  جواد  السيد  تعيين 
مسير له صالحية السوقيع اإلجس اعي 

والبنكي باسم الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساه ات املالية املقدمة من طرف 
فسيحة  السيدة   -  : كاآلتي  الشركاء 
السيد   - درهم.   95000.00 افدوين، 

جواد جدع، 5000.00 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 -  : للشركة  اإلجس اعي  الرأس ال 
950 حصة  السيدة فسيحة افدوين، 
 50 السيد جواد جدع،   - اجس اعية. 

حصة اجس اعية.
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
فسيحة  السيدة  تعيين  تم  مايلي: 
افدوين و السيد جواد جدع، مسيرا 
ك ا له ا  الشركة ملدة غير محدودة، 
باسم  للسوقيع  السامة  الصالحيات 

الشركة كل منه ا على حدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1465.

47I

براذرز اكيب ون

براذرز اكيبمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

براذرز اكيب ون
توسعة السالم بلوك اوه رقم 03 
الس ارة ، 72000، الس ارة املغرب

براذرز اكيب ون شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي توسعة 
السالم بلوك اوه رقم 03 الس ارة  - 

72000 الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

براذرز   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

اكيب ون.

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكسب  مسسلزمات  وتصدير 

واملسسلزمات االلكترونية

توسعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - 03 الس ارة   السالم بلوك اوه رقم 

72000 الس ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد صالح الدين خويا  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عصام حرمل :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

خويا  الدين  صالح  السيد 

اوه  بلوك  السالم  توسعة  عنوانه)ا) 

الس ارة   72000 الس ارة   03 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا)  حرمل  عصام  السيد 

 649 رقم  سودري  صوكوما  تجزئة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

خويا  الدين  صالح  السيد 

اوه  بلوك  السالم  توسعة  عنوانه)ا) 

الس ارة   72000 الس ارة   03 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالس ارة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 134.

48I

Global Services Network

 SOCIETE XIEZHONG

 MOROCCO AUTOMOTIVE

 AIR CONDITIONING CO

LTD.SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE XIEZHONG

 MOROCCO AUTOMOTIVE AIR

.CONDITIONING CO LTD.SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مال الشركة : € 8.000.000   

تجزئة 131، 132، 133، 134، 

 ،144 ،143 ،142 ،137 ،136 ،135

145، 146، 147، 148 أطلنسك 

املنطقة الحرة القنيطرة

     RC 45971

         IF 20682401 

ICE  001623730000089 

تعديالت قانونية

العام  قرارالج ع  إثر  على 

 XIEZHONG لشركة  اإلستسنائي  

 MOROCCO AUTOMOTIVE AIR

 CONDITIONING CO LTD.SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة البالغ 

الكائن  و   8.000.000  € رأس الها 

مقرها ب: 

 ،134  ،133  ،132  ،131 تجزئة 

 ،143  ،142  ،137  ،136  ،135

 148  ،147  ،146  ،145  ،144

القنيطرة  الحرة  املنطقة  أطلنسك 

تقرر   .2020 ف0راير    05  بساريخ 

ما يلي: 

من  الشركة  مال  رأس  ٠رفع   •

(€8.000.000( إلى    (€2.000.000(

   600000 حصص جديدة  ع0رإنشاء 

حصة بقي ة 10€  للواحدة
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مع  مقاصة  إجراء  طريق   عن   •

و  املقدار  املحددة  الشركة   ديون 

املسسحقة.

Nanjing XIEZHONG Auto-  •

airconditioner (Group( CO.LTD
و7من القانون   6 تعديل البند   •

األأسا�سي للشركة

لدى  القانوني  اإليداع  ٠تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 2020 01شتن0ر  بساريخ   ، القنيطرة 

تحت رقم78940.

49I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

 GREENFIELDS

DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

 GREENFIELDS

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 149شارع 

الال الياقوت رقم 36-35 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.266673

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 35-36 »149شارع الال الياقوت رقم 

إلى  املغرب«  الدار البيضاء   20000  -
»مركز املعراج الطابق 1 رقم 13 زاوية 

 20000  - شارع عبد املومن و أنوال 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742289.

50I

إئس انية الواحة

شركة ملطهري اخوان
إعالن مسعدد القرارات

إئس انية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

شركة ملطهري اخوان »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: قصر 

تاوريرت مدغرة الرشيدية - 52023 

الرشيدية املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.9953

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ملك  في  الي  الحصص  ج يع  هبة 

السيد عبد الواحد طاهيري و البالغ 

حصة الى أخيه السيد   500 عددها 

عبد العزيز طاهيري

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  االجس اعي  املقر  نقل 

العنوان السالي: أيت ازدك الخنك جهة 

املطار الرشيدية

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القوانين االساسية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

ايت  بالرشيدية  الشركة  مقر  حدد 

زدك الخنك  جهة املطار 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 100000 في  الشركة  رأس ال  حدد 

درهم مقس ا الى 1000 حصة بقي ة 

ملك  في  كلها  للحصة  درهم   100

السيد عبد العزيز طاهيري

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 248.

51I

CANOCAF SARL

DOHA AGLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

DOHA AGLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الصناعية سلوان، .الطريق 
الرئيسية رقم 39 - 62702 الناظور  

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.8907

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   2.000.000«

»4.500.000 درهم« إلى »6.500.000 

درهم« عن طريق :  -.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 05 غشت 

2020 تحت رقم 2633.

52I

CCE SERVICES

BB SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCE SERVICES

حي القدس رقم 18 شارع جدة ، 

28820، املح دية املغرب

BB SHOP  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

يوسف بن تاشفين تجزئة الوفا 

ع ارة عدنان الطابق  االول الشقة 
رقم  02  - 28800 املح دية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21911
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 06 يوليوز 2020 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ     BB SHOP الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
بن  يوسف  زنقة  اإلجس اعي  مقرها 
عدنان  ع ارة  الوفا  تجزئة  تاشفين 
 -   02 رقم   الشقة  االول  الطابق  
ل  نتيجة  املغرب  املح دية   28800
الذي  بالشكل  املال   رأس  ضياع   :

التس كن معه الشركة في االسس رار.
زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
الوفا  تجزئة  تاشفين  بن  يوسف 
االول الشقة  ع ارة عدنان الطابق  
رقم  02  - 28800 املح دية   املغرب. 

و عين:
السيد)ة)  مريم    حدي و عنوانه)ا) 
زنقة يوسف بن تاشفين تجزئة الوفا 
االول الشقة  ع ارة عدنان الطابق  
املح دية املغرب   28800   02 رقم  

ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 736.

53I

STE TRAFISCO

ATLANTIC FUEL & OIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 
املغرب

ATLANTIC FUEL & OIL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجس اعي إقامة املنار 

ع ارة س الطابق االول شقة س 4 

شارع بئر انزران الجديدة . - 24000 

الجديدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15275

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 غشت   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

شراء وبيع منسجات الطاقة واملواد 

الخام ومشسقاتها.

سلسلة  وإدارة  اللوجستيات 

السوريد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 25297.

54I

العيون استشارات

HAMZA DECOUPE LASER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

 HAMZA DECOUPE LASER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوحدة 02 بلوك H رقم 99  - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HAMZA DECOUPE LASER
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنسجات  وقطع  وحفرها  املعادن 
والفوالذ  املعادن  ج يع  بالليزرعلى 
املقاوم للصدأ واألملنيوم والبالستيك 
األشغال   ، أع ال البناء  والخشب،  

العامة ....
مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الوحدة 02 بلوك H رقم 99  - 70000 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : اخراز  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ح زة اخراز عنوانه)ا) زنقة 
الرضوان حي الوحدة 02 العيون رقم 

120 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح زة اخراز عنوانه)ا) زنقة 
الرضوان حي الوحدة 02 العيون رقم 

120 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2098.

55I

STE TRAFISCO

ATLANTIC FUEL & OIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 
املغرب

ATLANTIC FUEL & OIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 

اإلقليمي 316، ب ك 3+100، دوار 

لكراكشة، ج اعة موالي عبد 

هللا، ع الة الجديدة.   - 24000  

الجديدة.   املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.15275

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 28 غشت 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

ك  ب   ،316 اإلقليمي  »الطريق  من 

ج اعة  لكراكشة،  دوار   ،3+100

 - موالي عبد هللا، ع الة الجديدة.   

إلى  املغرب«  الجديدة.      24000

»إقامة املنار ع ارة س الطابق االول 

شقة س 4 شارع بئر انزران الجديدة. 

- 24000 الجديدة   املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 25297.

56I

AMATRUST

MAROC DOCTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

Maroc Docteur شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 6Rue. وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Dayet Aoua 4 ème Etage.  Appt

16  - . Rabat MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145621

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Maroc : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.Docteur

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق السطبيقات الرق ية

منصة  أو  طبية  نصيحة  وضع 

للسطبيب عن بعد على اإلنترنت

املواقع  امسيازات  تأجير  أو  بيع 

الرق ية

مبيعات   ، السوق  أبحاث 

اإلحصائيات.

 6Rue.  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Dayet Aoua 4 ème Etage.  Appt

.16  - . Rabat MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 Imane Douay : 3400 السيدة 

بقي ة 100 درهم.

 Mohammed Amine السيد 

Jamai : 3400 بقي ة 100 درهم.

 Hassane TAZI : 3400 السيد 

بقي ة 100 درهم.

 Global Positioning الشركة 

 System Maroc GPS MAROC :

1800 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة Imane Douay عنوانه)ا) 

 Hay Riad, Secteur 8A2 N22 .

.Rabat Maroc

 Mohammed Amine السيد 

 89Rue Béni عنوانه)ا)   Jamai

.Yazgha.Souissi . Rabat Maroc
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عنوانه)ا)     Hassane Tazi السيد 

 60Rue Beni Meskin. Souissi .

.Rabat Maroc

 Global Positioning الشركة 

 System Maroc - GPSMAROC

 9rue Paeonia, secteur عنوانه)ا) 

 17, bloc M, Hay Riad . Rabat

.Maroc

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة Imane Douay عنوانه)ا) 

 Hay Riad, Secteur 8A2  N22. .

Rabat Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 3379.

57I

 INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL OF

TECHNOLOGY SARL AU

انتيرناتيونال بريفات سكول 

اوف تيكنولوجي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 INTERNATIONAL PRIVATE

 SCHOOL OF TECHNOLOGY

SARL AU

 N 3 RUE EL KHALIL AV IBN

 ATHIR HAY FARAH SAADA ،

30000، FES Maroc

انسيرناتيونال بريفات سكول اوف 

تيكنولوجي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 3 زنقة 

الخليل شارع ابن اتير حي فرح سعادة 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

اوف  سكول  بريفات  انسيرناتيونال 

تيكنولوجي.

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسحضير لإلمسحانات.
 3 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة الخليل شارع ابن اتير حي فرح 

سعادة - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الن يطة  السيد أح د 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الن يطة عنوانه)ا)  السيد أح د 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الن يطة عنوانه)ا)  السيد أح د 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2063.

58I

BFR & associés

 Etix Everywhere Maroc
SARL

إعالن مسعدد القرارات

BFR & associés

 boulevard zerktouni 201, ,201

 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

 Etix Everywhere Maroc SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 Parc :وعنوان مقرها االجس اعي
-Industriel Sapino, Lot 1160
 Nouaceur, 27000 ,1161

 Casablanca - - CASABLANCA
.Maroc

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مهامه  من  ناور  ريضا  السيد  عزل 

كشريك ثاني
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 
الشريك الوحيد للشركة هو السيد 
الجنسية  من  بونيفاس،  أنطوان 
الفرنسية، مولود في 28 نون0ر و حامل  
و   ،16FV08236 رقم  السفر  جواز 
 Nei Wiss, L-3327  ,8 في  القاطن 

.Crauthem, Luxembourg
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: صالحيات االدارة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745598.

59I

EXPERTO

 BEN ABDERRAHMANE
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

EXPERTO
04 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب
 BEN ABDERRAHMANE

NEGOCE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 2 ، 

تجزئة أميرة ، خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

5809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   

تم   2020 ف0راير   10 في  املؤرخ 

 BEN« من  الشركة  تس ية  تغيير 

 ABDERRAHMANE NEGOCE

 BELMAMONIA« إلى   »SARL AU

 DISTRIBUTION ET NEGOCE

. »SARL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 445.

60I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ROMOUZ GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال0ردعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 40000، مراكش املغرب

ROMOUZ GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسيرة 

3 ع لية سبو رقم 16 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ROMOUZ GESTION
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
تنظيم املناسبات واألحداث،

مطعم.
عنوان املقر االجس اعي : املسيرة 3 
ع لية سبو رقم 16 - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   40   : السيدة ج لي ليلى 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيدة ازدي ياس ين :  20 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 40   : الواحد  عبد  ازدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ليلى  ج لي  السيدة 
شارع املقاومة 1 اقامة حنان 40000 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ياس ين  ازدي  السيدة 
شارع ناصح الدين اقامة الج يرة   7
البيضاء   20000 املعاريف    17 رقم 

املغرب.
الواحد  عبد  ازدي  السيد 
عنوانه)ا) 7 شارع ناصح الدين اقامة 
 20000 املعاريف    17 رقم  الج يرة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ليلى  ج لي  السيدة 
شارع املقاومة 1 اقامة حنان 40000 

مراكش املغرب
الواحد  عبد  ازدي  السيد 
عنوانه)ا) 7 شارع ناصح الدين اقامة 
 20000 املعاريف    17 رقم  الج يرة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
31 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم -.
61I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FATI CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال0ردعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 40000، مراكش املغرب

FATI CONCEPT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال0ردعي ع ارة ب الشقة رقم 2 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FATI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CONCEPT

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير

)جاهزة  مفصلة  مالبس  تاجر 

لالرتداء).

منضم حفالت و مناسبات .

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع ارة  ال0ردعي 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الزهراء   فاط ة  سعيدي  السيدة 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء   فاط ة  سعيدي  السيدة 

 VIA ZANID 4 1 FONTE (عنوانه)ا

TV TREVISO - - ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء   فاط ة  سعيدي  السيدة 

 VIA ZANID 4 1 FONTE (عنوانه)ا

TV TREVISO - - ايطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب راكش  بساريخ - تحت رقم 

.-

62I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KAMSONAB BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال0ردعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 40000، مراكش املغرب

KAMSONAB BEAUTY  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

السوفيق الطابق السفلي املسجر 6-45  

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. KAMSONAB BEAUTY
تصفيف   : غرض الشركة بإيجاز 

الشعر للسيدات أو للرجال
 مؤسسة العناية بالج ال 

أو  )تاجر  والسصدير  االسسيراد 
وسيط).

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
45- السوفيق الطابق السفلي املسجر 

6  - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : سعيدة  تويسو  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : العطاط  صوفيا  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة تويسو سعيدة عنوانه)ا) 1 
فاس    30000 تجزئة الوئام اي وزار  

املغرب.
السيدة صوفيا العطاط عنوانه)ا) 
 12 أمرشيش البسسان اقامة ف رقم 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفيا العطاط عنوانه)ا) 
 12 أمرشيش البسسان اقامة ف رقم 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية ب راكش  بساريخ - تحت رقم 

.-
63I

Sonrisa

ALLUXERENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc
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ALLUXERENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : كراج رقم 

41 زنقة تاركة  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.13003

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2019 تقرر حل  09 دجن0ر  املؤرخ في 

ALLUXERENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
41 زنقة  مقرها اإلجس اعي كراج رقم 

املغرب  الرشيدية   52000  - تاركة  

نتيجة لنقص الس ويل واملنافسة.

و عين:

و  اهادي  ع اد   السيد)ة) 
الواحة   تجزئة   135 رقم  عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 11 دجن0ر 2019 وفي كراج رقم 
الرشيدية   52000  - زنقة تاركة    41

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

ف0راير 2020 تحت رقم 91/2020.

64I

ACCOUNTAX MAROC

 COUCIL AND BUSINESS

OFFICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de liberté  3ème étage, ,10

 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COUCIL AND BUSINESS

OFFICE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82، زنقة 

سومية، زاوية شارع عبد املومن، 
رقم 16، الطابق الرابع،  - 20220 

الدار البيضاء. املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 ماي   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حاملو  علي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   2.700

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   18.000

جاك بودي بساريخ 28 ماي 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 741490.

65I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BELKABIR FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال0ردعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 40000، مراكش املغرب

BELKABIR FOOD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسجر 

الطابق االر�سي رقم 33 ملهسا شارع 

االمير موالي عبد هللا  - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 مارس   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»800.000 درهم« أي من »500.000 

عن  درهم«   1.300.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115134.

66I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 T B   INTERNATIONAL 

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 T B   INTERNATIONAL SARL 

AU   شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  الطابق 

االر�سي,  زنقة  5 رقم  16,  املنظر 

الج يل   - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

   T B   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  INTERNATIONAL SARL AU

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة هو ج يع ع ليات 

الشحن  ووكيل  النقل  و  إرسالية 

واعالن ج ركي .

الع ليات  ج يع  عامة  بصفة 

السجارية, املالية, الصناعية  والعقارية 

التي تسعلق بصفة مباشرة باملواضيع 

املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 

له أو ي كنه املساه ة في الن و تحت 

أي نوع لحساب الشركة الخاصة..

الطابق    : عنوان املقر االجس اعي 
املنظر    ,16 رقم    5 زنقة   االر�سي,  

الج يل   - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 Raul Bernal SOTO السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Raul Bernal SOTO السيد 

 11201 الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا) 

الجزيرة الخضراء  اسبانيا .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Raul Bernal SOTO السيد 

 11201 الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا) 

الجزيرة الخضراء  اسبانيا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   26 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 231953.

67I

DATA FINANCE SARL

SCANDINAVIA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DATA FINANCE SARL

34، شارع مح د الخامس، اقامة 

سلي ان 1، مكسب رقم 14 ، 

Tanger Maroc ،90000

 SCANDINAVIA BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 34 . شارع 

طنطان إقامة سلي ان 1 الطابق 

األول رقم 14 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2019 دجن0ر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SCANDINAVIA BUSINESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الوطني  املسسوى  على  البضائع 

الدولي

و  اإلسسيراد  عامة.  السجارة 

السصدير

عنوان املقر االجس اعي : 34 . شارع 

الطابق   1 سلي ان  إقامة  طنطان 

األول رقم 14 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد س ير املالحي :  100 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املالحي  س ير  السيد 

 10465  30  164  44 ترودمسغاتان 

أسسكهولم السويد.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املالحي  س ير  السيد 

 10465  30  164  44 ترودمسغاتان 

أسسكهولم السويد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233476.

68I

cabinet aux services des affaires

BIMAD TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BIMAD TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : قصر 

اهبيبات ع ص ز ارفود - 52200 

ارفود املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.2013/9667

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

ذات  شركة    BIMAD TRAVAUX

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

ز  ص  ع  اهبيبات  قصر  اإلجس اعي 

ارفود املغرب نتيجة   52200  - ارفود 

اللسوقوف عن مزاولة املهنة.

و عين:

و  االح دي  هللا   عبد  السيد)ة) 

ز  ص  ع  اهبيبات  قصر  عنوانه)ا) 

ارفود 52200 ارفود املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

السيد)ة) العربي  قزي0ر و عنوانه)ا) 

ارفود  ز  ص  ع  بوزيان  اوالد  قصر 

)ة)  ك صفي  املغرب  ارفود   52200

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

قصر  وفي   2020 غشت   31 بساريخ 

 52200  - ارفود  ز  ص  ع  اهبيبات 

ارفود املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 242/2020.

69I

RONI SERVICES

RONI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RONI SERVICES

 RES ABOUAB SALAM IMM

 M 78 APPT 10 BERNOUSSI ،

20400، CASABLANCA MAROC

RONI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

أبواب السالم ع ارة م 78 الرقم 10 

ال0رنو�سي  - 20630 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470897

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RONI  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.SERVICES

*شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  السيارات  وتأجير  وبيع 

واآلالت الجديدة أو املسسع لة

*نقل البضائع الوطنية والدولية

*إصالح ميكانيكي وتولوري لج يع 

املعدات

 ، *اإلنشاءات املعدنية: مسطحة 

صهريج

وبيع قطع غيار السيارات  *شراء 

ولوازمها وملحقاتها

*خدمة األعطال ، سحب املركبات
*االسسيراد والسصدير والسجارة.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 10 78 الرقم  أبواب السالم ع ارة م 
البيضاء   الدار   20630  - ال0رنو�سي  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد القادر جدي  :  21.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 3.000   : جدي  امح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الهادي جدي :  3.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 3.000   : جدي  صالح  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
جدي   القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) إقامة أبواب السالم ع ارة 
 20630 ال0رنو�سي    10 الرقم   78 م 

الدار البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا)  جدي  امح د  السيد 
 123 الرقم  ف  شطر  الصفا  تجزئة 
الدار   28630 املح دية  الشالالت 

البيضاء  املغرب.
جدي  الهادي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) إقامة األمان م س27 ع ارة 
 20250 السبع  عين   15 رقم   222

الدار البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا)  جدي  صالح  السيد 
06 رقم  1 مج وعة أ مدخل  السالم 
الدار   20630 ال0رنو�سي  سيدي   02

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
جدي   القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا) إقامة أبواب السالم ع ارة 
 20630 ال0رنو�سي    10 الرقم   78 م 

الدار البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744750.
70I
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RAISON CONSEIL

TRAVAMIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

TRAVAMIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 1 حي 

حفرة بنسلي ان ظهر الخ يس فاس. 

- 30000 فاس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.35649

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2019 تقرر حل  31 دجن0ر  املؤرخ في 

املسؤولية  شركة ذات   TRAVAMIR

 10.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

1 حي حفرة بنسلي ان ظهر الخ يس 

فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس. 

على  )التشطيب  النشاط  النتهاء 

السجل السجاري).

و عين:

الودغيري و  أم كلسوم   السيد)ة) 

الشرايبي  تجزئة   11 رقم  عنوانه)ا) 

 30000 الكامل.فاس.  موالي  جنان 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 31 دجن0ر 2019 وفي رقم 1 حي 

حفرة بنسلي ان ظهر الخ يس فاس. 

- 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 245.

71I

RAISON CONSEIL

ZINA STRUCTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

ZINA STRUCTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 10 

شارع عالل بن عبد هللا الطابق 

6 مكسب 66،فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.47233

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2019 تقرر حل  31 دجن0ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   ZINA STRUCTURE

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

بن  عالل  شارع   10 رقم  اإلجس اعي 

66،فاس  مكسب   6 عبد هللا الطابق 

فاس املغرب نتيجة النتهاء   30000  -

السجل  على  )التشطيب  النشاط 

السجاري).

و عين:

السيد)ة) زينت الشرف  الودغيري 

تجزئة الشرايبي   11 رقم  و عنوانه)ا) 

 30000 الكامل.فاس.  موالي  جنان 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

رقم  وفي   2019 دجن0ر   31 بساريخ 

شارع عالل بن عبد هللا الطابق   10

فاس   30000  - 66،فاس  مكسب   6

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 246.

72I

زمرانية  مكسب الدراسات الحسابية و املالية

INTERCOMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

زمرانية  مكسب الدراسات الحسابية 

و املالية

4, زنقة الوطني طابق 1 شقة 1 ، 

20080، الدارالبيضاء املغرب

INTERCOMER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املولد III زاوية زنقة الجاللي عوفير و 

ابوالطور  املعار يف  -  

20330 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19830

الشريك  قرار  ب قس�سى 

غشت   27 في  املؤرخ  الوحيد 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020

درهم«   6.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   4.000.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   10.000.000«

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745594.

73I

مكسب املحاسبة

CAJICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مكسب املحاسبة

شارع جون كينيدي ع ارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4 ، 35000، 

تازة املغرب

CAJICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

سيدي عبد هللا غياثة الغربية واد 

امليل - 35000 تازة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2501

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 غشت   06 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»2.000.000 درهم« إلى »3.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 405.

74I

UPSILON CONSULTING

LOOKUP CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

LOOKUP CONSULTING  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)
 10rue  وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Moussa Bnou Noussair, 6ème
étage, appt 11   - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.387841

الشريك  قرار  ب قس�سى 
 2020 غشت   12 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ     LOOKUP CONSULTING
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
 10rue Moussa اإلجس اعي   مقرها 
 Bnou Noussair, 6ème étage,
الدار البيضاء   appt 11   - 20000

املغرب نتيجة ل : قرار الشريك.
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 10rue و حدد مقر السصفية ب  

 Moussa Bnou Noussair, 6ème

الدار   étage, appt 11   - 20000

البيضاء املغرب. 

و عين:

   Christophe السيد)ة) 

لوازيس  عنوانه)ا)  و   JACQUETY

املغرب  البيضاء  الدار   20100

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745460.

75I

rochdi conseil

DYNAMIQUE SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 70000، العيون املغرب

DYNAMIQUE SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الفسح 

شارع شكيب ارسالن رقم 20  

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DYNAMIQUE SAHARA

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال العامة..

عنوان املقر االجس اعي : حي الفسح 
شارع شكيب ارسالن رقم 20  العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ابهي عبد هللا :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : السيد ابهي اح د 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابهي عبد هللا عنوانه)ا) حي 
 80000 بوتالغت القليعة ايت ملول 

اكادير املغرب.
حي  ابهي اح د عنوانه)ا)  السيد 
الخ ايس القليعة ايت ملول 80000 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابهي عبد هللا عنوانه)ا) حي 
 80000 بوتالغت القليعة ايت ملول 

اكادير املغرب
حي  ابهي اح د عنوانه)ا)  السيد 
الخ ايس القليعة ايت ملول 80000 

اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
08 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2089.

76I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER AFRICA
إعالن مسعدد القرارات

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

   DESERT TIMBER AFRICA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 Angle :وعنوان مقرها االجس اعي

 avenue Omar El Khayam et

 boulevard Abderrahim Bouabid,

étage 4, appt 17 - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.403863

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي:  

من  أي  درهم،   26.589.000 قدره 

21.280.000 درهم إلى 47.869.000 

تعويض  طريق  عن  ذلك  و  درهم، 

الحسابات الجارية للشركاء.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساه ات

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

رأس املال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745461.

77I

BEN.COMPTA

NAVIGO VISA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي ع ارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

NAVIGO VISA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بقعة 110 

طريق الجزائر تجزئة الياتني - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35539

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAVIGO VISA

مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

عام في خدمة السأشيرات.

عنوان املقر االجس اعي : بقعة 110 

طريق الجزائر تجزئة الياتني - 60000 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة مريمي سلمى :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلمى  مريمي  السيدة 

الطابق   42-44 ع ارة  احفير  شارع 

الثاني شقة 7 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سلمى  مريمي  السيدة 

الطابق   42-44 ع ارة  احفير  شارع 

الثاني شقة 7 60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1895.

78I
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Chtita ayyoub

AZIZ IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

AZIZ IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 76 قطعة 

بوعنانية املرجة فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZIZ  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.IMMO

الترويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

للعقار

- أع ال مخسلفة

عنوان املقر االجس اعي : 76 قطعة 

بوعنانية املرجة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العزيز عبد الرح اني  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز عبد الرح اني  

عنوانه)ا) الجنان 1 رقم 02 االندلس 

فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز عبد الرح اني  

عنوانه)ا) الجنان 1 رقم 02 االندلس 

فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2034/2020.

79I

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

 ABADAY TRAVAUX

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

5شارع يوسف بن تشفين الطابق 

الثاني  رقم 3 ، 90000، طنجة 

املغرب

 ABADAY TRAVAUX SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5شارع 

يوسف بن تشفين الطابق الثاني  

رقم3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABADAY TRAVAUX SARL-AU

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الطرق والصرف الصحي.

5شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني   الطابق  تشفين  بن  يوسف 

رقم3 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد املهدي سعدي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعدي  املهدي  السيد 

االر�سي  5الطابق  امازور  مة  اقا 

الرقم14 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعدي  املهدي  السيد 

االر�سي  5الطابق  امازور  مة  اقا 

الرقم14 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233653.

80I

Virtual space international

STAFF WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc

STAFF WAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 46 شارع الزرقطوني الطابق 

السادس مكاتب 15و 16 20100 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.458241

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 شتن0ر   10 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STAFF الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأس الها  مبلغ    WAY

 46 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

السادس  الطابق  الزرقطوني  شارع 

مكاتب 15و 16 46 شارع الزرقطوني 

 16 15و  مكاتب  السادس  الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20100

منذ  للشركه  مداخيل  انعدام   : ل 

الساسيس.

 46 ب  السصفية  مقر  حدد  و 

السادس  الطابق  الزرقطوني  شارع 

مكاتب 15و 16 املغرب 20100 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الفياللي  يونس   السيد)ة) 

عنوانه)ا) حديقه ام الربيع 1 مدخل 

8 مج وعه 6 شقه 74 االلفه 20050 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745481.

81I
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cabinet aux services des affaires

 SAHARA SKY LUXURY

CAMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 SAHARA SKY LUXURY CAMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي قصر 

حا�سي البيض الطاوس الريصاني  - 

52450 الريصاني املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13343

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

كراء الدراجات النارية .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 245/2020.

82I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

YACOUB NEGOCE

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

YACOUB NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 2 
رقم 04 س 2 حي املسيرة 02 بنسودة 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YACOUB NEGOCE

الترويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

للعقار

- أع ال مخسلفة

عنوان املقر االجس اعي : الطابق 2 
رقم 04 س 2 حي املسيرة 02 بنسودة 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد الزويني :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد عادل كروم 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزويني  رشيد  السيد 
 30000 898 حي الجديد زواغة  رقم 

فاس املغرب.
السيد عادل كروم عنوانه)ا) رقم 
2 زنقة 6 بلوك ا حي واد فاس 30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزويني  رشيد  السيد 
 30000 898 حي الجديد زواغة  رقم 

فاس املغرب

السيد عادل كروم عنوانه)ا) رقم 

2 زنقة 6 بلوك ا حي واد فاس 30000 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2038/2020.

83I

FIDU.PRO CONSULTING

RANIA BEUTY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

RANIA BEUTY CENTER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 31 

شارع سببو الطابق 1 الجواثير 

الدارالبيضاء - 0000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470119

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RANIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BEUTY CENTER

صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة والسج يل.

31 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

سببو الطابق 1 الجواثير الدارالبيضاء 

- 0000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : موني�سي  شعيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيدة رابية رانية 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 50000  :  السيد شعيب موني�سي 

بقي ة 100 درهم.

 50000  : رانية  رابية  السيدة 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شعيب موني�سي عنوانه)ا) 

مسكن الخير شارع 3  مارس الرقم 83 

0000 سطات املغرب.

عنوانه)ا)  رانية  رابية  السيدة 

 15 شقة   169 اقامة  مازوال  شارع 

0000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شعيب موني�سي عنوانه)ا) 

مسكن الخير شارع 3  مارس الرقم 83 

0000 سطات املغرب

عنوانه)ا)  رانية  رابية  السيدة 

 15 شقة   169 اقامة  مازوال  شارع 

0000   الدارالبيضاء         املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

84I

فيدكات

SOCIETE TAMOUNTE BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدكات

3 مكرر زنقة باسسور املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

 SOCIETE TAMOUNTE BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RDC وعنوان مقرها اإلجس اعي
 SBZ - 50070 5 رقم 816 مرجان

مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE TAMOUNTE BTP

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.
عنوان املقر االجس اعي : RDC رقم 

816 مرجان SBZ - 50070 5 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 950   : السيد عبد هللا بولعياض 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : بولعياض  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بولعياض  هللا  عبد  السيد 

ب.م.ع   11 قطاع   538 عنوانه)ا) 

مكناس 50010 مكناس املغرب.

السيد ياسين بولعياض عنوانه)ا) 

مكناس  ب.م.ع   11 قطاع   538

50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بولعياض  هللا  عبد  السيد 

ب.م.ع   11 قطاع   538 عنوانه)ا) 

مكناس 50010 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2453.

85I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

KESH LIFE

إعالن مسعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

جليز،  الطابق الثالث، مكسب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب

KESH LIFE   »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية زنقة 

طارق ابن زياد و ابن عائشة ،ٳقامة 

ٳكسل سيور،ع ارة رقم 18 ، شقة 

رقم 6 ، مكسب رقم 2 - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.99193

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 مارس   13 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تـزكية ع لية تفويت الحصـص التي 

أسـ ا  اآلتية  األشخاص  بين  ت ت  

  Harjap PAL OHRI ا لـسـيـد   : ؤهـم 

يفوت خ سين حصة )50 حصـة)  إلى 

السـيدة إي ان مسعودي، 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  الجديدة  الشريكة  إدماج 

إي ان مسعودي،

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  تغيير الشكل القانوني للـشـركة  

املحـدودة  املسؤولية   ذات  شـركـة  

ذات الـشـريك الـوحـيد إلى شـركة  ذات 

املسـؤولية  املحـدودة  .

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  األسا�سي  القانون  إعس اد 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
شركـة    «  KESH LIFE«  : الـتــســ ــيــة 

ذات الـ ـسـؤولـيـة الـ حـدودة .
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
مايلي: مبلغ رأس ال الشركة 10.000 
 Harjap  درهم، مقسم كالسالي: السيد
PAL OHRI  :  خ سين حصة بقي ة 
درهم للحصة و السيدة إي ان   100
بقي ة  حصة  خ سين  مسعودي: 

100 درهم للحصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
25 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114973.
86I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ESPACE BEAUTE ISABELLE
CARTIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 
جليز،  الطابق الثالث، مكسب رقم 

21 ، 40000، مراكش املغرب
 ESPACE BEAUTE ISABELLE

CARTIER  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
شارع مح ـد الخامـس و زنـقة محـ د 
البقال، إقامة جكار، الطابق األول 

شقة رقم 101جـــلـــيــز  - 40000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13497
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2020 يونيو   30 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ESPACE BEAUTE ISABELLE
CARTIER   مبلغ رأس الها 750.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
شارع مح ـد الخامـس و زنـقة محـ د 

األول  الطابق  جكار،  إقامة  البقال، 

 40000  - 101جـــلـــيــز   رقم  شقة 

مراكش املغرب نتيجة ل : 

الشركة  واجهتها  التي  الصعوبات 

لعدة سنوات في تطوير نشاطها على 

الرغم من دعم الشريك الرئي�سي ،

من  أرباع  ثالثة  من  أكثر  خسارة 

رأس ال الشركة.

سببها  التي  االقسصادية  األزمة 

الوباء م ا أدى الى اسسحالة اسس ـرار 

اسـسغـالل الــشــركــة  

زاوية  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

شارع مح ـد الخامـس و زنـقة محـ د 

األول  الطابق  جكار،  إقامة  البقال، 

 40000  - 101جـــلـــيــز   رقم  شقة 

مـــراكـــــــش  املغرب. 

و عين:

كارتي  ماري   ايزابيل  السيد)ة) 

جليز  لبنان  زنقة   31 عنوانه)ا)  و 

)ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114972.

87I

Société somicoc

شركة ج س م 55 فاس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة ج س م 55 فاس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

بالطابق االر�سي تجزئة زهرة املدائن 

3 تجزئة 11 و 13 طريق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ج س م 55 فاس.

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

ومسسلزمات الهاتف الثابت و النقال و 

اجهزة و مسسلزمات الهاتف الالسلكي 

و االستراد و السصدير.

مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بالطابق االر�سي تجزئة زهرة املدائن 

3 تجزئة 11 و 13 طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 3.000   : السيد السعيدي حاتم 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السعيدي حاتم عنوانه)ا) 

17 تجزئة بريستيجيا اقامة الحديقة 

 30000 الخيل  ملعب   11 الشقة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السعيدي حاتم عنوانه)ا) 

17 تجزئة بريستيجيا اقامة الحديقة 

 30000 الخيل  ملعب   11 الشقة 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 5982/2020.

88I

AKMOTEX

RHOUALEM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RHOUALEM CAR

145 شارع مح د الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

RHOUALEM CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 84 شارع 

مح د الخامس الطابق 2 رقم 4 

حرف م طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RHOUALEM CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 84  : االجس اعي  املقر  عنوان 

2 رقم  شارع مح د الخامس الطابق 

طنجة   90000  - طنجة  م  حرف   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد عبد املنعم مح د  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د غوالم :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مح د   املنعم  عبد  السيد 

741 حي الحرشة وادي زم  عنوانه)ا) 

25350 وادي زم املغرب.

عنوانه)ا)  غوالم  مح د  السيد 

بلوك   332 شقة   3 طابق   5 زنقة 

البيضاء  الدار  فرود  لويس  زنقة   3

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

مح د   املنعم  عبد  السيد 

741 حي الحرشة وادي زم  عنوانه)ا) 

25350 وادي زم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233462.

89I

رمزي لالستشارات

TRAVAUX DRISS HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نون0ر ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 TRAVAUX DRISS HAMZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ام 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32829

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRAVAUX DRISS HAMZA

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  صيانة  البناء  مواد 

الهيدروميكانيكية وصيانتها

العامة وحفر اآلبار  أع ال البناء 

وحفرها. املباني السكنية والصناعية. 

والصرف  العامة  الحفر  أع ال 
الطرق  وشبكات  والطرق  الصحي 

والكهرباء  املياه  وإمدادات  املخسلفة 

والهاتف. أع ال السجهيز والسطوير..

: شارع ام  عنوان املقر االجس اعي 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد بادي ادريس : 100.000.00 

بقي ة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ادريس  بادي  السيد 

الحجامة  بويحي  ايت  ايخلف  ايت 

تيفلت 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   ادريس  بادي  السيد 

الحجامة  بويحي  ايت  ايخلف  ايت 

تيفلت 70000 العيون املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

02 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2044/2020.

90I

رمزي لالستشارات

 SOCIETE D›IMPORTATION

DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 24 نون0ر ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

 SOCIETE D›IMPORTATION

DU SUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ام 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32931

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE D’IMPORTATION DU

.SUD

تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الج لة، االسسيراد والسصدير والسجارة 

، اسسيراد وتسويق أدوات القياس..

: شارع ام  عنوان املقر االجس اعي 

السعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 : شعلي  الحسن  السيد 

50.000.00 بقي ة 500 درهم.

 : الجالوي  ابراهيم  السيد 

50.000.00 بقي ة 500 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شعلي  الحسن  السيد 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب.

السيد ابراهيم الجالوي عنوانه)ا) 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم الجالوي عنوانه)ا) 

تزنيت 85000 تزنيت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2101/2020.

91I

EXPERTO

 BEN ABDERRAHMANE
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPERTO

04 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب

 BEN ABDERRAHMANE

NEGOCE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 ، 

تجزئة أميرة ، خريبكة  - 25000  

خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 ف0راير   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

  MHAND )ة)  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   AZGAGHE 60

200 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

)ة) TARIK EN-NEFFATI  بساريخ 10 

ف0راير 2020.

  MHAND )ة)  السيد  تفويت 

AZGAGHE 50 حصة اجس اعية من 

)ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 

 10 بساريخ    RACHID EN-NEFFATI

ف0راير 2020.

   MHAND )ة)  السيد  تفويت 

AZGAGHE 30 حصة اجس اعية من 

)ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 

 10 بساريخ    HAMZA EN-NEFFATI

ف0راير 2020.

  MHAND )ة)  السيد  تفويت 

AZGAGHE 30 حصة اجس اعية من 

)ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 

  SALAH EDDINE  EN-NEFFATI

بساريخ 10 ف0راير 2020.

  MHAND )ة)  السيد  تفويت 

AZGAGHE 30 حصة اجس اعية من 

)ة)  السيد  200 حصة لفائدة   أصل 

بساريخ    SOUFYANE  EN-NEFFATI

10 ف0راير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 445.

92I

RM CONSULTING

اورتوبيدي ستيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

اورتوبيدي سسيب  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17   اقامة 

الضحى 1 ب ر بالدار البيضاء  - 

20140 الدار البيضاء  مغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.134137

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 شتن0ر   07 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»450.000 درهم« أي من »150.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745268.

93I

PLURIDIS

 GLOBAL ESPACE PIECE

 AUTO DISTRIBUTION -

GEPAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 

األشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب

 GLOBAL ESPACE PIECE AUTO

DISTRIBUTION - GEPAD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة الحاج 

الجياللي العوفير مسجر رقم 16 

املعاريف  - 20330 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.290113

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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ازدوفال  منير  )ة)  السيد  تفويت 

 400 حصة اجس اعية من أصل   70

حصة لفائدة  السيد )ة) أمير ازدوفال 

بساريخ 28 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19414.

94I

العيون استشارات

STE GBS CARRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE GBS CARRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

الس ارة بوكراع عقار عدد 
12684/17  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GBS CARRI

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يسعلق بنشاط البناء واالشغال العامة 

والسصدير،  االستراد  والع ومية، 

النقل اللوجيستيك....

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

عدد  عقار  بوكراع  الس ارة  طريق 
العيون   70000  -   17/12684

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سنود  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سنود  ابراهيم  السيد 

الحي  الزرقطوني  شارع  سنود  فيال 

االداري 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سنود  ابراهيم  السيد 

الحي  الزرقطوني  شارع  سنود  فيال 

االداري 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

07 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2078.

95I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RWAFA HOLIDAYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال0ردعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشسوي، 40000، مراكش املغرب

RWAFA HOLIDAYS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي سعادة 2 

البساتين فيال 124 أ تاركة - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. RWAFA HOLIDAYS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي .

عنوان املقر االجس اعي : سعادة 2 

 40000 124 أ تاركة -  البساتين فيال 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة راوية زوهير  :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زوهير   راوية  السيدة 

حدائق تاركة سعادة 2 البساتين فيال 

124 أ تاركة 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زوهير   راوية  السيدة 

حدائق تاركة سعادة 2 البساتين فيال 

124 أ تاركة 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   01 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم -.

96I

AMJ MANAGEMENT

TEXMAYNI  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

TEXMAYNI  S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الشهيد حبيب بن صالح -عشوب 3 

قطعة 8 الدور األر�سي رقم 1  طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TEXMAYNI  S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز :  - صناعة 

النسيج

- اسسيراد وتصدير املنسوجات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 3 -عشوب  الشهيد حبيب بن صالح 

قطعة 8 الدور األر�سي رقم 1  طنجة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح ايني يوسف :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد ح ايني ح يد :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ح ايني يوسف  عنوانه)ا) 
تازة  بوشفاعة  السواقي  بين  دوار 

35000 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  ح يد  ح ايني  السيد 
حي بن كيران شارع 26 رقم 04 طنجة  

90000 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح ايني يوسف  عنوانه)ا) 
تازة  بوشفاعة  السواقي  بين  دوار 

35000 تازة املغرب
عنوانه)ا)  ح يد  ح ايني  السيد 
حي بن كيران شارع 26 رقم 04 طنجة  

90000 طنجة  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233685.

98I

chettioui

MANAR DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 30 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

MANAR DRIP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

البساتين زنقة 04 رقم 33 مكرر - 
92150 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MANAR DRIP

دراسة و   : غرض الشركة بإيجاز 

انجاز مشارع الري.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مكرر   33 رقم   04 زنقة  البساتين 

92150 القصر الكبير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : االحرش  ايوب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االحرش  ايوب  السيد 
 14 رقم   02 زنقة  حي االندلس م/د  

92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االحرش  ايوب  السيد 
 14 رقم   02 زنقة  حي االندلس م/د  

92150 القصر الكبير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبير  

شتن0ر 2020 تحت رقم 371.

99I

كافجيد

ALPHARSANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

ALPHARSANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALPHARSANTE

غرض الشركة بإيجاز : املساجرة في 

املواد الصيدلية .
10زنقة   : املقر االجس اعي  عنوان 

 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : لحلو   ياسين  مح د   السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

لحلو   ياسين  مح د   السيد 

 91 ع ارة  ستي  كولف  عنوانه)ا) 

بوسكورة  املدينة الخضراء   02 شقة 

البيضاء  الدار   27000 النواصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحلو   ياسين  مح د   السيد 

 91 ع ارة  ستي  كولف  عنوانه)ا) 

بوسكورة  املدينة الخضراء   02 شقة 

البيضاء  الدار   27000 النواصر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745093.

100I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ام اش كار رونتال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

ام اش كار رونسال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

بوعرفة حي اسراس تنغير 45800 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: ام اش  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

كار رونسال.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 45800 تنغير  اسراس  حي  بوعرفة 

تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد محو عبد الرحيم :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محو عبد الرحيم عنوانه)ا) 
 45800 املح دي   الحي   563 رقم 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاط ة كروس عنوانه)ا) 

ايت برى تنغير 45800 تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بتنغير   االبسدائية 

2020 تحت رقم 499.

101I

كافجيد

CREABUZZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

CREABUZZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CREABUZZ

 ، م0رمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محلل ، مص م في االعالميات.
زنقة   10  : عنوان املقر االجس اعي 

 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

20053 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

600 حصة    : السيد بدر درويش 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 400   : هولدينغ  اياد  الشركة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  درويش  بدر  السيد 
 14 شقة   3 طابق  القصر  زنقة   2

البيضاء  الدار   20104 املعاريف 

املغرب.

عنوانه)ا)  هولدينغ  اياد  الشركة 

البيضاء  الدار   20104 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  درويش  بدر  السيد 
 14 شقة   3 طابق  القصر  زنقة   2

البيضاء  الدار   20104 املعاريف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745092.

102I

SETTAFID

RIADMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SETTAFID

 187BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH

 CASABLANCA CASABLANCA،

26000، CASABLANCA MAROC

RIADMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 96 شارع 

انفا الطابق 09 ع ارة 91 اقامة 

الربيع انفا  الدار البيضاء 20220 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

463661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RIADMED

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

شركة البناء

الصناعية  الكهربائية  األع ال 

واملباني.

األشغال العامة واملسنوعة ؛

96 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

اقامة   91 ع ارة   09 الطابق  انفا 

 20220 البيضاء  الدار  انفا   الربيع 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : مح د  القاقري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : العربي  القاقري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد القاقري مح د عنوانه)ا) 

حي االمل رقم 287 تيط مليل  29640 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد القاقري العربي  عنوانه)ا) 

حي االمل رقم 287 تيط مليل 29640 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد القاقري مح د  عنوانه)ا) 

حي االمل رقم 287 تيط مليل 29640 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 737670.

103I

TH CONSULTING

LA BUVETTE DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

LA BUVETTE DU MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

أح د املجاطي اقامة األلب رقم 8 

معاريف  - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19014

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»240.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744809.

104I
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RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE NADISAD.TRANS

SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIETE NADISAD.TRANS

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة رقم 202 سلوان الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE NADISAD.TRANS

.SARL-AU

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين

-أع ال مسنوعة أو بناء

-الوسيط السجارى.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - سلوان الناظور   202 الوحدة رقم 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد سعيد الصدقية 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيد سعيد الصدقية   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الصدقية عنوانه)ا) 
الناظور   07 رقم   15 حي تاوي ة زنقة 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الصدقية عنوانه)ا) 
الناظور   07 رقم   15 حي تاوي ة زنقة 

62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 19 غشت 

2020 تحت رقم 2832.

105I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE ALASELE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 

بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

STE ALASELE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

املقسلة طريق السبت بوقالل 

مكناسة الشرقية تازة - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALASELE

   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICANT DE PLASTIQUE.

 IMPORTATION ET

 EXPORTATION,MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

..EFFECTUANT

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املقسلة طريق السبت بوقالل مكناسة 

الشرقية تازة - 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : امباري  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد ايوب امباري :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امباري  يوسف  السيد 

 35000 تازة   634 تجزئة الوفاق رقم 

تازة املغرب.

عنوانه)ا)  امباري  ايوب  السيد 

 35000 تازة   634 تجزئة الوفاق رقم 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امباري  يوسف  السيد 

 35000 تازة   634 تجزئة الوفاق رقم 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 406.

106I

FINCOSA MARRAKECH

UNIVERS DE LA PEAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية ع ارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

UNIVERS DE LA PEAU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 

الكائن بواجهة النخلة 1 رقم 44  - 

43000 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.UNIVERS DE LA PEAU

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل.

 4 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -   44 رقم   1 الكائن بواجهة النخلة 

43000 قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة صادق ماريا :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيدة عص ان سامية 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ماريا  صادق  السيدة 

تجزئة كري ة    10 ع ارة الخودة رقم 

40000 مراكش املغرب.

السيدة عص ان سامية عنوانه)ا) 

 2 س  ع ارة ت  ريحانة  اقامة   867

م0روكة  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة بخيت حسناء 
340  43000 قلعة  1 رقم  حي الهناء 

السراغنة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 08 

شتن0ر 2020 تحت رقم 203/2020.

107I

ste sabah info

STE HE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

 STE HE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الرياض 1 الرقم 287 ابن جرير بن 

جرير 43150 بن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE HE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSTRUCTION
مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مدنية  هندسة  /مقاول   الدراسات 
دراسة  املخسلفة/  االع ال  /مقاول 
املشاريع/ وتسيير  الهيكلة/مراقبة  
السنسيف  املتر/مراقبة  اعداد 
االستشارات  و  املشروع  مساعدة  
السجريب  الجدولة/  الهندسية/ 

والسنسيق.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ابن جرير بن   287 الرقم   1 الرياض 

جرير 43150 بن جرير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : االبوركي  هجر  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 100  : االبوركي  هجر  السيدة   

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   االبوركي  السيدة هجر 
 43150  10 الرحامنة الرقم  تجزءة  

ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  االبوركي  السيدة هجر 
 43150  10 الرقم  الرحامنة  جزءة  

ابن جرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 137.

108I

ANAMAR FIDUCIAIRE

جاد جاز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

جاد جاز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

النيف تنغير 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

جاد   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

جاز.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النيف تنغير 45800 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الخيري  رجاء  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخيري  رجاء  السيدة 

الحي االداري 45800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الخيري  رجاء  السيدة 

الحي االداري 45800 تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   20 بساريخ  االبسدائية بتنغير  

2020 تحت رقم 341.

109I

ECOCOMPTA

GS FRANCOIS VIETE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

 GS FRANCOIS VIETE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 410 شارع 

الزرقطوني إقامة ح د شقة رقم 1  

- 20000  الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13967

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 13 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع الزرقطوني إقامة ح د   410«

شقة رقم 1  - 20000  الدارالبيضاء 
رقم   2 ش س  »تجزئة  إلى  املغرب« 

 26202  - 10 دوار الكرارصة الدروة  

برشيد  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1191.

110I

ANAMAR FIDUCIAIRE

نوفا اريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

نوفا اريك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي واكليم - 

45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

نوفا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

اريك.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واالع ال املخسلفة.

 - واكليم   : عنوان املقر االجس اعي 

45800 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد اح د سوسعيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اح د سوسعيد عنوانه)ا) 

واكليم 45800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اح د سوسعيد عنوانه)ا) 

واكليم 45800 تنغير املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بتنغير   االبسدائية 

2020 تحت رقم 498.

111I

BUSINESS CENTER.COM

STE LIWAJ MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

STE LIWAJ MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني - 20390 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIWAJ MARKET
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخارج إلى:
• السوبر ماركت وتجارة السجزئة.

املنسجات  وتوزيع  وبيع  شراء   •
واملواد الغذائية.

املنسجات  ج يع  وبيع  شراء   •
واملجزرة  بالبقالة  املسعلقة  الغذائية 

والفواكه والخضروات ... إلخ.
مسسحضرات  وبيع  شراء   •
والعطور  والنظافة  السج يل 

ومسسحضرات السج يل بالسجزئة.
وتسويق ج يع املنسجات  شراء   •

شبه الصيدالنية.
السبغ  وبائع  املجانية  الخدمات   •

واملكسب الصحفي.
وت ثيل  وتسويق  وبيع  شراء   •

ج يع أنواع املنسجات والسلع.
• السجارة العامة؛

والخدمات  النقل  إدارة   •
اللوجستية.

اسسيراد و تصدير ؛  •
تقديم كافة الخدمات املسعلقة   •

باألنشطة املذكورة أعاله.

• ت ثيل ج يع العالمات السجارية 
الوطنية والدولية في ج يع مجاالت 

النشاط.
تأجير   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   •
 ، السجارية  األع ال  ج يع  إدارة   ،
ج يع  تشغيل   ، التركيب   ، السأجير 
واملخازن  والشركات  املؤسسات 
واملصانع وورش الع ل ، املساه ة في 

نشاط محدد أو آخر ؛
• ت ثيل ج يع العالمات السجارية 
اسسخدام  االمسياز.   ، الحاصل   ،
والتراخيص  االختراع  براءات  ج يع 
السجارية  والعالمات  والسوابق 

املرخصة ؛
املعامالت  ج يع   ، أعم  وبشكل 
السجارية واملالية واملنقولة والعقارية 
التي تسعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء املحددة 

أو بأي أشياء م اثلة أو مرتبطة..
عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقامة   236 املومن رقم 
الدار   20390  - الثاني  الطابق  ف8 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د لهب :  1.000 حصة 

بقي ة 100.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د لهب عنوانه)ا) رقم 
17 زنقة ساريو ابن زنيم طابق 4 شقة 
اكادير   80040 الفضيلة  اقامة   25

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د لهب عنوانه)ا) رقم 
17 زنقة ساريو ابن زنيم طابق 4 شقة 
اكادير    80040 الفضيلة  اقامة   25

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745504.

112I

FIDUBAC SARL

TODO FRUTAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

TODO FRUTAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول رقم 246 بلوك 

السكوري الطابق االول رقم الباب 

15الناظور - 62000 الناظور  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TODO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FRUTAS

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الفواكه والخضروات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بلوك   246 رقم  االول  الحسن 

الباب  رقم  االول  الطابق  السكوري 

15الناظور - 62000 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سعو  حكيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حكيم سعو عنوانه)ا) دوار 

 62000 تفراست بني شيكر الناظور 

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حكيم سعو عنوانه)ا) دوار 

 62000 تفراست بني شيكر الناظور 

الناظور  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 04 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3006.

113I

ادكو كونسيل

MAG POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

MAG POWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

أبوبكر القادري تزجئة أمين رقم 156 

طابق 3 سيدي معروف  - 20240 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAG  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.POWER

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسجددة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

أبوبكر القادري تزجئة أمين رقم 156 

 20240  - سيدي معروف    3 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 750   : السيدة سامية الحاف�سي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

الحاف�سي  يوسف  موالي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   2.250   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاف�سي  سامية  السيدة 

 41 رقم  صابرين  تزجئة  عنوانه)ا) 

سيدي معروف  20240 الدارالبيضاء 

املغرب.

الحاف�سي  يوسف  موالي  السيد 

 37 رقم  سفيان  تزجئة  عنوانه)ا) 

 20240 معروف  سيدي   3 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحاف�سي  سامية  السيدة 

 41 رقم  صابرين  تزجئة  عنوانه)ا) 

سيدي معروف  20240 الدارالبيضاء 

املغرب

الحاف�سي  يوسف  موالي  السيد 

 37 رقم  سفيان  تزجئة  عنوانه)ا) 

 20240 معروف  سيدي   3 طابق 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.

114I

TRANS MALKAB

TRANS MALKAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANS MALKAB

 COMP AL IRFANE GH33 IMM

 327 ETAGE 1 NR 90 ، 90000،

TANGER MAROC

TRANS MALKAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

العرفان GH33 ع ارة 327 طابق 1 

رقم 90 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107565

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MALKAB

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع

مفوض النقل ال0ري للشحن.

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

 1 طابق   327 ع ارة   GH33 العرفان 

رقم 90 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 300   : الحناوي  أيوب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحناوي  أيوب  السيد 

العرفان 2 مج وعة 8 ع ارة 103 ط 

4 رقم 229 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحناوي  أيوب  السيد 

العرفان 2 مج وعة 8 ع ارة 103 ط 

4 رقم 229 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233577.

115I

tensiftconsultant

M2AC

عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

M2AC

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

السيد)ة)   أعطى   2019 دجن0ر   20

)ة)  الحامل  معطوف  املحجوب 

للبطاقة الوطنية رقم   H981 املسجل 

باملحك ة   14310 السجاري  بالسجل 

االبسدائية بآسفي حق التسيير الحر 

اسفي,  ب  الكائن  السجاري  لألصل 

كيلومتر 7.5 طريق مراكش - 46000 

 .  M2AC للسيد)ة)  املغرب  اسفي 

رقم    الوطنية  للبطاقة  )ة)  الحامل 

يناير   01 سنة تبسدئ من   3 ملدة    .

 2022 دجن0ر   31 في  تنسهي  و   2020

مقابل مبلغ شهري 3.000  درهم.

116I
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املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE ASDADI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

STE ASDADI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس بوملان دادس  - 

45150 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ASDADI SARL

البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسلفة 

* املساومة 

)تشغيل  إدارة ع ليات الخدمة   *

قاعة للرياضة).

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - دادس   بوملان  الخامس  مح د 

45150 تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 300   : يوسف   زبوض  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد زبوض مح د :  400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد زبوض عبد الواحد :  300 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد زبوض يوسف  

 45150 دادس   بوملان  النهضة  حي 

تنغير املغرب.

السيد زبوض مح د عنوانه)ا) حي 

تنغير   45150 النهضة بوملان دادس  

املغرب.

الواحد  عبد  زبوض  السيد 

دادس   بوملان  النهضة  حي  عنوانه)ا) 

45150 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد زبوض يوسف  

 45150 دادس   بوملان  النهضة  حي 

تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بتنغير   االبسدائية 

2020 تحت رقم -.

117I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE GOLD AUTO

PARTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE GOLD AUTO PARTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 301 

مسجر 4 تجزئة جنان مكناس 2 - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE GOLD AUTO PARTS

غرض الشركة بإيجاز : بيع أجزاء 

السيارات.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 301 

 -  2 مكناس  جنان  تجزئة   4 مسجر 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ح زة  السجاني  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح زة  السجاني  السيد 

 1 اس اعلية   0 اقامة ح ودة شقة 

م.ج 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ح زة  السجاني  السيد 

 1 اس اعلية   0 اقامة ح ودة شقة 

م.ج 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2321.

118I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 NASSER AGRICULTURAL
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

 NASSER AGRICULTURAL
DEVELOPPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة رقم 3 
الطابق 1  - 20006 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
470189

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 NASSER AGRICULTURAL

.DEVELOPPEMENT
زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحاصيل  و  األعالف  و  الحبوب 
زراعة   - الزيتية  البذور  و  البقولية 
زراعة  أصنافها  بج يع  الخضراوات 
و  الفواكه  و  األعالف  و  األلياف 
 - األشجار  و  املشروبات  محاصيل 
الزراعية  املعدات  و  البذور  اسسيراد 
و انظ ة الري املحوري و املوضعي و 
بيعها امسالك الضيعات الزراعية و 
إدارتها - ع ل مخس0رات التربة و املياه و 
املحاصيل و اسسيراد األجهزة املسعلقة 
بها -إنشاء مصانع املعدات الصناعية
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26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس السلطان الشقة رقم 3 الطابق 

امل لكة  البيضاء  الدار   20006  -   1

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ناصر بن سحمي بن سعود 

بقي ة  حصة   1.000   : السبيعس 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ناصر بن سحمي بن سعود 

السبيعس عنوانه)ا) الرياض 11500 

الرياض  امل لكة العربية السعودية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناصر بن سحمي بن سعود 

السبيعس عنوانه)ا) الرياض 11500 

الرياض  امل لكة العربية السعودية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 18227.

119I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 PREMIUM PRESTIGE
LUXURY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  PREMIUM PRESTIGE LUXURY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسيرة 2 

العن0ر 1 رقم 95 - 40000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97089
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تعيين   2020 يونيو   02 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

صنهاجي  حسن  ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
18 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114919.
120I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE YOU BE US TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  SOCIETE YOU BE US TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 79 

تجزئة البساتين 7 - 50000 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44867
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2019 يونيو   24 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) اومكا 

علي ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بساريخ  السجارية ب كناس  

2019 تحت رقم 3141.
121I

EURO ACCOUNTING HOUSE

LA MAISON ARTISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

LA MAISON ARTISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة رقم 3 

الطابق 1  - 20006 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469529

 15 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAISON ARTISTIQUE

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلشهار و السواصل الرقمي - و السصوير 

و اإلنساج الس عي البصري.

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس السلطان الشقة رقم 3 الطابق 

امل لكة  البيضاء  الدار   20006  -   1

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

600 حصة    : السيد غزال ج ال 

بقي ة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد اسين جواد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

  : الزهراء  فاط ة  زيان  السيدة 

300 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ج ال  غزال  السيد 

دوار الهواورة ج اعة موالي عبد هللا 

24000 الجديدة امل لكة املغربية.

السيد اسين جواد عنوانه)ا) 568 

 26402 السوالم   الساحل   تجزئة 

برشيد امل لكة املغربية.

الزهراء  فاط ة  زيان  السيدة 

غشت   20 زنقة   13 رقم  عنوانه)ا) 

24000 الجديدة امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ج ال  غزال  السيد 

دوار الهواورة ج اعة موالي عبد هللا 

24000 الجديدة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 17561.

122I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

BIO PHYTO NATUREL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

 BIO PHYTO NATUREL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي كيلومتر 

2طريق مكناس - 54000 خنيفرة 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.411

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2019 تقرر حل  31 دجن0ر  املؤرخ في 

 BIO شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ    PHYTO NATUREL SARL

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

2طريق  كيلومتر  اإلجس اعي  مقرها 

املغرب  خنيفرة   54000  - مكناس 

نتيجة ل : - حل الشركة قبل األوان.

و حدد مقر السصفية ب كيلومتر 

خنيفرة   54000  - مكناس  2طريق 

املغرب. 
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و عين:

السيد)ة) موالي دريس  العبدالوي 

 V و عنوانه)ا) رقم 295  شارع مح د

)ة)  54000 خنيفرة املغرب ك صفي 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   30 بساريخ  االبسدائية بخنيفرة  

2020 تحت رقم ..

123I

FIDUCOMPETENCES

كيم كال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

كيم كال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 219  

زنقة مصطفى املعاني الطابق 

الثالث الدارالبيضاء  - 20140 

الدارالبيضاء  مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

كيم   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كال.

غرض الشركة بإيجاز : مركز نداء.

  219  : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة مصطفى املعاني الطابق الثالث 

الدارالبيضاء  - 20140 الدارالبيضاء  

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 340   : بوسان  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : الطاهري  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : ح داني  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   بوسان  املهدي  السيد 

 15 شقة   5 زنقة الفونسين طابق   14

 20000 الدارالبيضاء  راسين  حي 

الدارالبيضاء مغرب.

الطاهري عنوانه)ا)  السيد خالد 

فرنسا 20300 فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  يونس ح داني  السيد 

عبد  شارع  تورنوصول  اقامة   334

البيضاء   30 5 ش  املومن درج ب ط 

20500 الدارالبيضاء مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوسان  املهدي  السيد 

 15 شقة   5 طابق  الفونسين  زنقة   4

 20000 الدارالبيضاء  راسين  حي 

الدارالبيضاء مغرب

الطاهري عنوانه)ا)  السيد خالد 

فرنسا 20300 فرنسا فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745267.

124I

FIDU.PRO CONSULTING

 HEBERGEMENT FILLES EL

HARIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

 HEBERGEMENT FILLES EL

HARIRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468657

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 HEBERGEMENT FILLES EL

.HARIRI

غرض الشركة بإيجاز : كراءغرفة 

او شقة مفروشة.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 0000  - الدارالبيضاء   29 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة فاط ة بلحر  :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : الحريري  احالم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : الحريري  اكرام   السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : السيدة ابتسام الحريري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : السيد املصطفى الحريري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 5.000  : بلحر   السيدة فاط ة   

بقي ة 100 درهم.

السيدة احالم الحريري : 30.000 

بقي ة 100 درهم.

السيدة اكرام  الحريري : 30.000 

بقي ة 100 درهم.

السيدة ابتسام الحريري : 30.000 

بقي ة 100 درهم.

السيد املصطفى الحريري : 5.000 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحر   فاط ة  السيدة 

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب.

السيدة احالم الحريري عنوانه)ا) 

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب.

السيدة اكرام  الحريري عنوانه)ا) 

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب.
الحريري  ابتسام  السيدة 

85 تجزئة االطلس سطات  عنوانه)ا) 

0000 سطات املغرب.
الحريري  املصطفى  السيد 

85 تجزئة االطلس سطات  عنوانه)ا) 

0000 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فاط ة بلحر   السيدة  

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب

السيدة احالم الحريري عنوانه)ا) 

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب
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السيدة اكرام  الحريري عنوانه)ا) 

 0000 سطات  االطلس  تجزئة   85

سطات املغرب
الحريري  ابتسام  السيدة 

85 تجزئة االطلس سطات  عنوانه)ا) 

0000 سطات املغرب
الحريري  املصطفى  السيد 

85 تجزئة االطلس سطات  عنوانه)ا) 

0000 سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

125I

FIDU.PRO CONSULTING

IT ELITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

IT ELITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469845

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELITE

مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

إداري.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 0000  - الدارالبيضاء   29 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اح د الرصقاوي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 : الرصقاوي  اح د  السيد   

100000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اح د الرصقاوي عنوانه)ا)  
الحرية ع ارة 17 رقم 18 ح ح  0000 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اح د الرصقاوي عنوانه)ا)  
الحرية ع ارة 17 رقم 18 ح ح  0000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

126I

TH CONSULTING

LA BUVETTE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

LA BUVETTE DU MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

أح د املجاطي اقامة األلب رقم 8 

معاريف - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19014

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»660.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744809.

127I

FIDU.PRO CONSULTING

HATTAB BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

HATTAB BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470685

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HATTAB BATIMENT

مروج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري اع ال مخسلفة او بناء.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
 0000  - الدارالبيضاء   29 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد إلياس عن0ري :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : الزيوري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 50000  : عن0ري  إلياس  السيد   

بقي ة 100 درهم.
 50000  : الزيوري  السيد مح د 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عن0ري  إلياس  السيد 
 784 بلوك ب الرقم   2 تجزئة ك ال 

سطات  0000 سطات املغرب.
السيد مح د الزيوري عنوانه)ا) 

سطات 0000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عن0ري  إلياس  السيد 
 784 بلوك ب الرقم   2 تجزئة ك ال 

سطات  0000 سطات املغرب
السيد مح د الزيوري عنوانه)ا) 

سطات 0000 سطات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

128I

FIDU.PRO CONSULTING

HEAVEN  POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
HEAVEN  POOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 29 الدارالبيضاء - 0000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469973

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HEAVEN  POOL

: اع ال او  غرض الشركة بإيجاز 

انشاأت مسنوعة.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 0000  - الدارالبيضاء   29 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سفيان أوبال :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد عبد الحق ناصري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50000  : أوبال  سفيان  السيد   

بقي ة 100 درهم.

السيد عبد الحق ناصري : 50000 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوبال  سفيان  السيد 
 10 رقم   50 زنقة  بوشنسوف  درب 

0000 الدارالبيضاء املغرب.
ناصري  الحق  عبد  السيد 

س  ع ارة  سفيان  اقامة  عنوانه)ا) 

سيدي معروف   2 طابق   4 شقة   22

0000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوبال  سفيان  السيد 
 10 رقم   50 زنقة  بوشنسوف  درب 

0000 الدارالبيضاء املغرب
ناصري  الحق  عبد  السيد 

س  ع ارة  سفيان  اقامة  عنوانه)ا) 

سيدي معروف   2 طابق   4 شقة   22

0000 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

129I

sté Z.R CONCEPT SARL AU

 ARCHI VOGUE BY HIND

CHAKIB EL KHECHINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté ARCHI VOGUE BY HIND

 CHAKIB EL KHECHYNE SARL

AU

حي مسنانة الطابق األر�سي تجزئة 

6989 قبالة سوق القرب ، ، 

90000، طنجة املغرب

 ARCHI VOGUE BY HIND

CHAKIB EL KHECHINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  حي 

مسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 

قبالة سوق القرب ، - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ARCHI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 VOGUE BY HIND CHAKIB EL

.KHECHINE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

الداخلية

الديكور والسص يم

اإلستشارية في الهندسة الداخلية

حي    : االجس اعي  املقر  عنوان 

مسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 

قبالة سوق القرب ، - 90000 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة هند الخشين  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة هند الخشين  

 4 شقة     2 بلجيكا طابق   شارع   3

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة هند الخشين  

 4 شقة     2 بلجيكا طابق   شارع   3

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233482.

130I

FIDU.PRO CONSULTING

WAFFLE HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

WAFFLE HOUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي إقامة حيال األلب 

الطابق األول رقم 8 معاريف 
الدارالبيضاء - 0000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470553
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WAFFLE HOUSE
قاعة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي ,مطعم.
 13  : االجس اعي  املقر  عنوان 
حيال  إقامة  املجاطي  اح د  زنقة 
معاريف   8 األلب الطابق األول رقم 
الدارالبيضاء   0000  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   500   : السيد هاني هاللي 

بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد امين بنقوس :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 السيد هاني هاللي : 50000 بقي ة 

100 درهم.
 50000  : بنقوس  امين  السيد 

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   هاللي  هاني  السيد 
رقم   4 زناتة  مج وعة  القدس  حي 
الدارالبيضاء   0000 ال0رنو�سي   348

املغرب.
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السيد امين بنقوس عنوانه)ا)  حي 

موالي رشيد ع ارة 18 رقم 18 0000 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد هاني هاللي عنوانه)ا)  

 348 رقم   4 زناتة  القدس مج وعة 

ال0رنو�سي 0000 الدارالبيضاء املغرب

السيد امين بنقوس عنوانه)ا)  حي 

موالي رشيد ع ارة 18 رقم 18 0000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

131I

TH CONSULTING

LA BUVETTE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

LA BUVETTE DU MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

أح د املجاطي اقامة األلب رقم 8 

معاريف  - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19014

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 17 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

اقامة  املجاطي  أح د  شارع   13«

 20250  - معاريف    8 رقم  األلب 

»املنطقة  إلى  املغرب«  الدار البيضاء 

ال0ركة  تجزئة  ليساسفة  الصناعية 

الدار   20190  -   1 الطابق   10 رقم 

البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744809.

132I

ائس انية الهدى

TRANS NERASKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية الهدى

121 زنقة ابن خلدون برشيد ، 

26100، برشيد املغرب

TRANS NERASKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23  

تعاونية واد الدهب 1 سيدي عبد 

الخالق برشيد - 26450  والد عبو 

برشيد  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

13973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.NERASKA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

  23  : االجس اعي  املقر  عنوان 

عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 

والد عبو    26450  - الخالق برشيد 

برشيد  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد قاسم عث ان :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الشلخ طارق :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   عث ان  قاسم  السيد 

عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 

سيدي عبد    26540 الخالق برشيد 

الخالق برشيد املغرب.

عنوانه)ا)   طارق  الشلخ  السيد 

عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 

سيدي عبد    26540 الخالق برشيد 

الخالق برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   عث ان  قاسم  السيد 

عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 

سيدي عبد    26540 الخالق برشيد 

الخالق برشيد املغرب

عنوانه)ا)  طارق  الشلخ  السيد 

عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 

سيدي عبد    26540 الخالق برشيد 

الخالق برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1198.

133I

TH CONSULTING

LA BUVETTE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

   LA BUVETTE DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

أح د املجاطي اقامة األلب رقم 8 

معاريف  - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19014

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  17 يوليوز  املؤرخ في 

برادة  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

مح د ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744809.

134I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

TOP SUPPLIES ET NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

  TOP SUPPLIES ET NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

بوجدور سيدي إبراهيم الحنان - 

فاس - 30000 فاس فاس

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TOP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SUPPLIES ET NEGOCE
مكسبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع الكسب.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الحنان  إبراهيم  سيدي  بوجدور 

فاس - 30000 فاس فاس.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : يوسف  رباعي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   يوسف  رباعي  السيد 
تجزءة الوحدة حي واد سعيد تونات 

30000  تونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   يوسف  رباعي  السيد 
تجزءة الوحدة حي واد سعيد تونات 

34000  تونات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2092.

135I

ELYX CONSULTING

ADEO CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

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

CASABLANCA MAROC
ADEO 100.000 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
شارع توفيق الحكيم و نجيب 

محفوظ الطابق6 كوتيي - 20060 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.319673

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2019 نون0ر   01 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    ADEO 100.000

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجس اعي زاوية شارع توفيق الحكيم 

 - كوتيي  الطابق6  محفوظ  نجيب  و 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20060

ل : تصفية ودية.

زاوية  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

نجيب  و  الحكيم  توفيق  شارع 

 20060  - كوتيي  الطابق6  محفوظ 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

بومهدي و  السيد)ة) عبدالسالم  
القزويني  ابوعلي  24زنقة  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   20330 املعاريف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 730229.

136I

مسسامنة شامة

 ELCTRO MECANICA
LOUKMAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 ELCTRO MECANICA

LOUKMAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع الؤلؤ 

رقم41 حي اوالد براهيم الناظور  - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ELCTRO MECANICA  :

.LOUKMAN

غرض الشركة بإيجاز : االشغال و 

الصيانة الكهربائية الصناعية

االلكترو  الصيانة  و  االشغال 

ميكانيكية الصناعية

تأجير االالت الكهربائية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الؤلؤ رقم41 حي اوالد براهيم الناظور  

- 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لق ان البوحساني :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 : البوحساني  لق ان  السيد   

100000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

البوحساني  لق ان  السيد 

سكسور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

 62000 الناظور   52 رقم   02 ا زنقة 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوحساني  لق ان  السيد 

سكسور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

 62000 الناظور   52 رقم   02 ا زنقة 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 02 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2970.

137I

SOLUCIA EXPERTISE

KANASAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

KANASAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471741

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KANASAL

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  ومسسلزمات  منسوجات 

املهنية.
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 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 168   : اليزيدي  ك يل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 166   : اليزيدي  نعي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 166   : اليزيدي  سل ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليزيدي  ك يل  السيد 
تيزنيت   اقليم  عامل  السيد  اقامة 

85000 تيزنيت املغرب.
السيدة نعي ة اليزيدي عنوانه)ا) 
السرو  شارع  بافونيا  زنقة   08

السوي�سي  10010 الرباط املغرب.
السيد سل ان اليزيدي عنوانه)ا) 
 10010 السوي�سي  بافونيا  زنقة   08

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اليزيدي  ك يل  السيد 
تيزنيت  اقليم  عامل  السيد  اقامة 

85000 تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745564.

138I

CANOCAF SARL

TIRES AZ.JAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

TIRES AZ.JAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي أوالد 

بوطيب  - 62000 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TIRES  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.AZ.JAM

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسسيراد و السصدير 2/بيع العجالت 

/3تاجر بطاريات ومواد تشحيم.

: حي أوالد  عنوان املقر االجس اعي 

بوطيب  - 62000 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بجة ج ال  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  السيد بجة ج ال  

 134 زنقة  ب  بوطيب سكسور  أوالد 

رقم 3 62000 الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  السيد بجة ج ال  

 134 زنقة  ب  بوطيب سكسور  أوالد 

رقم 3 62000 الناظور  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 02 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2975.

139I

PRESTACOMPTA

AUTO ECOLE GHAZZALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

  AUTO ECOLE GHAZZALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول دوار تفريت افاليسن 

اي نسانوت    - 41050 اي نسانوت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. ECOLE GHAZZALI

غرض الشركة بإيجاز : -1 

إقامة مدرسة لسعليم السياقة..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

األول دوار تفريت افاليسن اي نسانوت    

- 41050 اي نسانوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الغزالي  طارق  السيد  
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الغزالي  طارق  السيد    
بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغزالي  طارق  السيد  
سينا  ابن  شارع  الربيع  أم  زنقة   06

طانطان 82000 طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغزالي  طارق  السيد  
سينا  ابن  شارع  الربيع  أم  زنقة   06

طانطان 82000 طانطان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 257/2020.
140I

INVEST - DATA

KANTÉCOUNDA NÉGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

INVEST - DATA
 Rue Ibnou Rifai ETAGE
 3 GAUCHE MAARIF ’ 10
 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc
KantéCounda Négoce شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 10 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

10 ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 
الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.392029

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2020 ماي   04 في  املؤرخ 
KantéCounda Négoce شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
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 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 10 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

الدار  ,شارع زيد بن رفاعي معاريف, 

رفاعي  بن  زيد  ,شارع   10 البيضاء 

معاريف, الدار البيضاء 20300 الدار 

تعيين  ليسم  نتيجة  املغرب  البيضاء 

 ،10 مقر السصفية في الدار البيضاء، 

شارع ابن زيد الرفاعي-معاريف ,الدار 

البيضاء

ومع ذلك تظهر  إغالق السصفية: 

فقدان   أحدث  الع ومية  امليزانية 

إلج الي  املقابلة  درهم   4000,00

والتي  الدسسور،  املتراكم منذ  العجز 

الوحيد  املساهم  يسح لها  سوف 

املطلوبات  أن  حين  في  وهكذا، 

هو  واألصل  ألغيت،  املسداولة 

واملطلوبات أيضا مع موقف الصفر 

فارغة  إغالق  تصفية  يعكس  الذي 

ت اما.

اإلجراءات  من  االنتهاء  بعد 

القانونية لسقدي ها في السجل، ونشر 

إزالة  للسصفية؛  الع ومية  امليزانية 

طلب  وأخيرا  السجاري  السجل  من 

السجارية،  الضرائب  إللغاء  شهادة 

ومه سنا ونهايتها..

و عين:

و   ABDOU  KANTE السيد)ة) 

عنوانه)ا) senegalais  20300 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 08 شتن0ر 2020 وفي 10 ,شارع 

زيد بن رفاعي معاريف, الدار البيضاء 

معاريف,  رفاعي  بن  زيد  ,شارع   10

20300 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ماي 2020 تحت رقم 9966.

141I

ادكو كونسيل

TRANS BELARUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

TRANS BELARUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 197 

شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BELARUS

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال0ري الوطني والدولي.

 197  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 20050  -  6 طابق  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد إدريس بوشكارة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إدريس بوشكارة عنوانه)ا) 

القدس1 مج وعة 1 رقم 75 20600 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إدريس بوشكارة عنوانه)ا) 

القدس1 مج وعة 1 رقم 75 20600 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

142I

GASSKINA

AC BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AC BUREAUTIQUE

47 شارع اللة ياقوت الطابق 5  ِ

الدارالبيضاء ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

AC BUREAUTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AC  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUREAUTIQUE

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، والقرطاسية   ، املكسبية  اللوازم 

وكل   ، واللوازم املدرسية بشكل عام 

واملواد  املكسبية  باللوازم  يسعلق  ما 

االستهالكية للك بيوتر ؛

الك بيوتر  أجهزة  ج يع  بيع 

ومسسلزماته . -

املنسجات  ج يع  وتسويق  -شراء 

إدارة  بع لية  املسعلقة  واملسسلزمات 

ع ليات  بج يع  املسعلقة  األع ال 

الطباعة والقرطاسية.

وتسويق  وإنساج  -تص يم   

املساحات اإلعالنية ؛

وتوزيع  وت ثيل  وبيع  -شراء   

املنسجات  وتصدير  واسسيراد 

ج يع  وتسويق  والخدمات 

املصنعة  غير  أو  املصنعة  املنسجات 

واملنسجات  الخام  واملواد  والبضائع 

السلع   ، املصنعة  شبه  أو  النهائية 

بج يع  والسجهيزات  واالكسسوارات 

أنواعها ؛

الح الت  وتنفيذ  -تص يم   

اإلعالنية و أع ال الطباعة والسحرير 

األع ال  لج يع  والسوزيع  والنشر 

األدبية والفنية والعل ية.  

 ، الطباعة   ، بيع الورق املعالج    

النسخ ، شراء وبيع معدات الطباعة.-

املواد  وتصنيع  وشراء  -بيع   

باملطبعة  الخاصة  واملستهلكات 

وت ثيل  وصيانتها  وتوزيعها  وتركيبها 

كافة املواد املسعلقة بالطباعة.

وندوات  فعاليات  تنظيم   -  

ومؤت رات.

 - ج يع األنشطة املسعلقة بتنظيم 

والسياحية  االقسصادية  األحداث 

والثقافية والفنية والرياضية وكذلك 

ج يع األنشطة والفعاليات املسعلقة 

باالتصال بالحدث ؛
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 - إنشاء وتص يم وترويج وتنظيم 

السجارية  املعارض  ج يع  وتحريك 

واالجس اعات  واملؤت رات  والندوات 

من  غيرها  أو  والعروض  والدورات 

األحداث من أي نوع ، وال سي ا الفنية 

والسياحية  والرياضية  والسجارية 

في  سواء  والزراعية.  والصناعية 

املجال العام أو الخاص ؛

، ج يع املعامالت  - وبشكل عام   

املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تسعلق 

أي �سيء  أو  املذكورة أعاله  باألشياء 

آخر مشابه أو مرتبط قد يعزز السن ية 

شارع   47  : االجس اعي  املقر  عنوان 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اح د   شارف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  شارف  السيد 

رقم   268 ع ارة   37 م س   04 الفسح 

النواصر  بوعزة  دار  أح د  أوالد   09

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اح د  شارف  السيد 

رقم   268 ع ارة   37 م س   04 الفسح 

النواصر  بوعزة  دار  أح د  أوالد   09

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744749.

143I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ECOMPROG
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال0ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

ECOMPROG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 55 شارع 

مح د الخامس ع ارة جكار الطابق 

الخامس شقة رقم 33 كليز  - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.104027

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 غشت 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال  في  جديد  شريك  دخول 

 BUSDEV(  « شركة    : االجس اعي 

 » (SARL

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع الرأس ال االجس اعي الذي يبلغ 

مقسم  درهم   10.000,00 حاليا  

حصة اجس اعية من فئة   100 على 

الواحدة  للحصة  درهم   100,00

 40.000,00 ب بلغ  بكامله  ومحرر 

درهم   50.000,00 إلى  لرفعه  درهم 

حصة   400 إصدار  طريق  عن 

 100,00 بقي ة  جديدة  اجس اعية 

حررت ت اما وتدفع  درهم للواحدة، 

للشركاء,  بالكامل  وتخصيصها  كليا 

 : كالسالي  بأك لها  وزعت  التي  و 

املساه ات  عن  درهم   25.000,00

 BUSEDEV(  « للشركة   النقدية 

عن   15.000,00 درهم   »  (SARL

صالح  للسيد  النقدية  املساه ات 

الدين بولحيا

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

لرأس ال  الجديد  السوزيع  مايلي: 

درهم لشركة   25.000,00  : الشركة 

» )BUSDEV (SARL « و 25.000,00  

للسيد صالح الدين بولحيا 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

 « تغيير الشكل القانوني للشركة من 

 « إلى   »  ECOMPROG (SARL AU(

» ECOMPROG (SARL(

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تعديل املواد ,1,3 6 , 7و 

12 من القانون األسا�سي للشركة  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115289.
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MIMOFID SARL AU

CLEAN YAZINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 ت ارة ، 12020، 

ت ارة املغرب

CLEAN YAZINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي مسرور 

2 رقم 40 مكرر ت ارة - 12000 ت ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

130655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CLEAN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.YAZINE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والبستنة  السنظيف  أع ال  ج يع 

واملساحات الخضراء ،
ومواد  املنسجات  كافة  تسويق   -

السنظيف ومشسقاتها.
- السجارة

- أع ال مخسلفة،
- اسسيراد و تصدير..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - ت ارة  مكرر   40 رقم   2 مسرور 

12000 ت ارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الغاني كنفودي :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد املهدي ابن شقرون  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
كنفودي  الغاني  عبد  السيد 
ظبي  ابو   163 ب  ص  عنوانه)ا) 
 99247 املسحدة   العربية  االمارات 

ابوظبي  االمارات العربية.
شقرون   ابن  املهدي  السيد 
اقامة  الترميدي  زنقة   52 عنوانه)ا) 
الدار  املعاريف  شقة  طابق  رياض 
البيضاء  الدار   20330 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
كنفودي  الغاني  عبد  السيد 
ظبي  ابو   163 ب  ص  عنوانه)ا) 
 99247 املسحدة   العربية  االمارات 

ابوظبي  االمارات العربية
شقرون   ابن  املهدي  السيد 
اقامة  الترميدي  زنقة   52 عنوانه)ا) 
الدار  املعاريف  شقة  طابق  رياض 
البيضاء  الدار   20330 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2020 تحت رقم -.
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CRI MEKNES

 COMPTOIR ELEC-METAL

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  COMPTOIR ELEC-METAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

82 , مسجر بالطابق السفلي الشطر 

1 رياض الزيسون  - 50000 مكناس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. COMPTOIR ELEC-METAL SARL

غرض الشركة بإيجاز : -بيع مواد 

البناء بالسقسيط.

-الشغال املخسلفة أو البناء .

-املفاوضة . .

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مسجر بالطابق السفلي الشطر   ,  82
مكناس   50000  - رياض الزيسون    1

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : لخويل  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد الصدقي شهبون  
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لخويل  يوسف  السيد 
حي الهدى زنقة 10 رقم 73   20000 

الدار البيضاء  املغرب .
السيد الصدقي شهبون  عنوانه)ا) 
تاركة  تاركة   حي   43 رقم  الزنقة42 
الجديدة  52000 الراشيدية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لخويل  يوسف  السيد 
 20000  73 10 رقم  حي الهدى زنقة 

الدار البيضاء  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   02 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2514.
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sabahinfo

  شركة العـاديات للـبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

:  شركة العـاديات للـبناء شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

1602 حي الهناء   2  قلعة السراغنة 
43000  قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2467
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  30 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  للـبناء   العـاديات  شركة    :
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
حي   1602 رقم  اإلجس اعي  مقرها 
  43000 قلعة السراغنة    2 الهناء   
 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

عدم تحقيق الربح.

و حدد مقر السصفية ب رقم 1602 

حي الهناء  2  قلعة السراغنة 43000  

قلعة السراغنة املغرب. 

و عين:

و  بـلفكرونية  يـونس    السيد)ة) 
 2 حي الهناء     1602 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  السراغنة  قلعة    43000

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 08 

شتن0ر 2020 تحت رقم 206/2020.
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مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

PARA CHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

PARA CHEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
رياض رقم 909 - 14200 سيدي 

سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 PARA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CHEN
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

شبه طبية .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
سيدي   14200  -  909 رقم  رياض 

سلي ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد ح زة الشناوي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ح زة الشناوي  عنوانه)ا) 
 14200  316 رقم   3 حي السلي انية 

سيدي سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ح زة الشناوي  عنوانه)ا) 
 14200  316 رقم   3 حي السلي انية 

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 10 

شتن0ر 2020 تحت رقم 194/2020.
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خ0رة  الشرق

ORIENTAL PARKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

خ0رة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
ORIENTAL PARKING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي 5 زنقة 

القنيطرة الشطر الثاني حي السعادة 
بركان - 63300 بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.3575

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-االشغال العامة والخاصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   10 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 344.
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BCNG

STE: ALLO DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: ALLO DROGUERIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALLO DROGUERIE
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاقير.
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
رقم92 الدار البيضاء - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد  يوسف زهري :  10.000,00 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد  يوسف زهري : 100 بقي ة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زهري  يوسف  السيد  
73 زنقة الصويرة م ق الدار البيضاء 

20050 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زهري  يوسف  السيد  
73 زنقة الصويرة م ق الدار البيضاء 

20050 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745541.
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ICHEMHANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

ICHEMHANE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

غسان كنفاني مساحة حديقة 

 fes لل ريم 29  فاس الجديد، فاس

30000 فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ICHEMHANE

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 

حديقة  مساحة  كنفاني  غسان 

 fes فاس  فاس الجديد،    29 لل ريم 

30000 فاس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : زهيرعبدالرح ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زهيرعبدالرح ان  السيد 

تونفيت  قصرإش حان  عنوانه)ا)  

مدلت 54000 مدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرح ان  عبد  زهير  السيد 

تونفيت  قصرإش حان  عنوانه)ا)  

مدلت 54000 مدلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 12092.
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LA SANDWICHERIE AS

LA SANDWICHERIE AS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA SANDWICHERIE AS
منطقة الصناعية اوكشا تجزئة رقم 
2 دكان عين السبع ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
LA SANDWICHERIE AS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي منطقة 
صناعية اوكشا تجزئة رقم 2 دكان 
عين السبع  - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.412467

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2020 غشت   13 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    LA SANDWICHERIE AS
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
صناعية  منطقة  اإلجس اعي  مقرها 
اوكشا تجزئة رقم 2 دكان عين السبع  
- 20250 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : ازمة مالية.
و حدد مقر السصفية ب منطقة 
دكان   2 اوكشا تجزئة رقم  صناعية 
الدار البيضاء   20250  - عين السبع  

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) هدى  امزين و عنوانه)ا) 
36 م ر الحدائق ع س الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   20250

ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745153.

152I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

V7 AMÉNAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

V7 AMÉNAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم3 

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 V7  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMÉNAGEMENT

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجهيز والبناء.

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم3 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 V7 HOLDING :  999 الشركة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   1   : مح د  مكوح  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 V7 HOLDING الشركة 

شارع مرس السلطان   26 عنوانه)ا) 

الدار   20000 شقة رقم3   1 الطابق 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  مكوح  السيد 
شقة   4 الطابق  نورماندي  زنقة   24

البيضاء  الدار   20000 املعاريف   6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  مكوح  السيد 
شقة   4 الطابق  نورماندي  زنقة   24

البيضاء  الدار   20000 املعاريف   6

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745000.

153I

CABINET OUASSI

SALIM SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

SALIM SOLUTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 91 
زنقة 13 تجزئة أمنية أ حي الجريفات 

- 46000 اسفي املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.2953

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 شتن0ر   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   200.000«

عن  درهم«   210.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1937.

154I

FIDUCIAIRE FIMECOF

 HARTI BRAHIM

IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

 HARTI BRAHIM IRRIGATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعيٌ سفلي 
رقم 388 تجزئة املنزه 2 بوفكران - 

50302 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HARTI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BRAHIM IRRIGATION

غرض الشركة بإيجاز : بيع االالت 

الفالحية والسجارة.

عنوان املقر االجس اعي :ٌ سفلي رقم 

388 تجزئة املنزه 2 بوفكران - 50302 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الحارتي ابراهيم 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحارتي ابراهيم عنوانه)ا) 

بوفكران  ملوكي  تجزئة   29 رقم 

50302 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحارتي ابراهيم  عنوانه)ا) 

بوفكران  ملوكي  تجزئة   29 رقم 

50302 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2636.

155I

M.A.I GROUPE SERVICE

RAPIDE PRESTIGE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

RAPIDE PRESTIGE CAR   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 57 

شارع مصطفى رافعي اقامة الحدائق 

ع ارة ا مكسب رقم 11 - 14000 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.51037

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2020 يناير   09 املؤرخ في 

هاني  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

لقبول  تبعا  وحيد  ك سير  السعدية 

اسسقالة املسير.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة  بساريخ 16 يناير 

2020 تحت رقم 73972.

156I

Cabinet LAMRINI HADI

 HADDOUCH IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

 HADDOUCH IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تيزتوتين 

املركز الناظور - 62802 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HADDOUCH IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجاز : اسسيراد و 

تصدير; تاجر قطع غيار السيارات.

تيزتوتين   : عنوان املقر االجس اعي 

الناظور   62802  - الناظور  املركز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

عبدالرح ان  بوع ارة  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرح ان  بوع ارة  السيد 

الناظور  املركز  تيزتوتين  عنوانه)ا) 

62802 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالرح ان  بوع ارة  السيد 

الناظور  املركز  تيزتوتين  عنوانه)ا) 

62802 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 07 غشت 

2020 تحت رقم 2693.

157I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH FINE FOOD
إعالن مسعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا صندوق ال0ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 MARRAKECH FINE FOOD

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 57 شارع 

موريسانيا صندوق ال0ريد 2609  - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.97291

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   18 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

إنساج   : توسيع نشاط الشركة  مايلي: 

والشوكوالتة  البسكويت  وتسويق 

والعسل والقهوة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

االجس اعي  املقر  تحويل  مايلي:  

موريسانيا  شارع   ,57 من  للشركة 

مراكش   2609 ال0ريد  صندوق 

الرئيسية جيليز مراكش إلى العنوان 

الصناعي  الحي   114-116 الجديد 

سيدي غانم طريق اسفي - مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من  و5    2 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115287.

158I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

GOUTRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

GOUTRAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي توطين 

في مكسب رقم 3 اقامة ياس ين 25 

شارع يعقوب املنصور - 14000 

القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOUTRAC

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأشغال .

عنوان املقر االجس اعي : توطين في 

مكسب رقم 3 اقامة ياس ين 25 شارع 

القنيطرة   14000  - يعقوب املنصور 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد يوسف سوسا  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد يوسف سوسا  
 14200   06 رقم   3 السلي انية  حي 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد يوسف سوسا  
 14200   06 رقم   3 السلي انية  حي 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

160I

FIDUCIA-MID

 AFRIQUE S.M BOUYA SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
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 AFRIQUE S.M BOUYA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الوداية رقم 4 اخرمجيون  - 54350 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFRIQUE S.M BOUYA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع االلواح 

و  ،السصدير  الش سية،املفاوضة 

االسسيراد.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 54350 4 اخرمجيون  -  الوداية رقم 

ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املصطفى  بويى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى عنوانه)ا)  بويى  السيد 
 54350 االداري   الحي  زنقة   10

ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى عنوانه)ا)  بويى  السيد 
 54350 االداري   الحي  زنقة   10

ميدلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  االبسدائية ب يدلت  بساريخ 

2020 تحت رقم 143.

161I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

HEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

HEG  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي توطين 

في مكسب رقم 3 اقامة ياس ين 25 

شارع يعقوب منصور  - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

. HEG : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص 

البناء و أشغال مخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : توطين في 

مكسب رقم 3 اقامة ياس ين 25 شارع 

القنيطرة   14000  - يعقوب منصور  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الكدكاد هشام  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكدكاد هشام  السيد 
حي اكدال رقم 1127 14200 سيدي 

سلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكدكاد هشام  السيد 
حي اكدال رقم 1127 14200 سيدي 

سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.
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املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

KAHILI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

KAHILI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الناجم القائد شقة رقم 128 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KAHILI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICES

مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات

السجارة العامة

االستراد والسصدير

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  128 رقم  شقة  القائد  الناجم 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اي ن  كححلي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اي ن  كححلي  السيد 

 128 شارع الناجم القائد شقة رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اي ن  كححلي  السيد 

 128 شارع الناجم القائد شقة رقم 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

07 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2065/20.
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ESPACE CONSULTING

LE JARDIN DES BIEHN
إعالن مسعدد القرارات

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

LE JARDIN DES BIEHN »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12234

وعنوان مقرها االجس اعي: 13 عقبة 

السبع، الدوح فاس املدينة - 30000  

فاس  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29679

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: وفاة شريك

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تفويت حصص

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

كاترين  توزيع الحصص اإلجس اعية: 

بيهن  باول  حصة.   3400 دوالديريار: 

 2200  : بيهن  جان   . حصة   2200  :

حصة . لويس بيهن : 2200 حصة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

كاترين  عينت  الشركة:  تسيير  مايلي: 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  دوالديريار 

محددة خلفا مليشال بيهن املسوفى

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1882.
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مكسب الدكسور العبودي عبد العزيز خبير قضائي في 

املحاسبة على الصعيد الوطني

ستريت فوروورد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب الدكسور العبودي عبد العزيز 

خبير قضائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدان الفروسية 

سابقا امام مخ0زة روزالي بجانب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

ستريت فوروورد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

بالطابق السفلي رقم 2 رقم 15تجزئة 

اليوسفية حي ميكو مرجة واد فاس 

فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ستريت 

فوروورد.

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديروبيع حلي مثيرة.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بالطابق السفلي رقم 2 رقم 15تجزئة 

اليوسفية حي ميكو مرجة واد فاس 

فاس  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد عبد االله االشهب 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : ال0رهمي  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االشهب  االله  عبد  السيد 
اليوسفية  15تجزئة  رقم  عنوانه)ا)  

فاس  واد  مرجة   2 ميكوالطابق  حي 

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ال0رهمي  ياسين  السيد 
3حي  2املج وعة  الزنقة   21 رقم 

 30000 فاس  دباب  بن  البورنيات 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

االشهب  االله  عبد  السيد 

اليوسفية  15تجزئة  رقم  عنوانه)ا)  

فاس  واد  مرجة   2 ميكوالطابق  حي 

فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)  ال0رهمي  ياسين  السيد 

3حي  2املج وعة  الزنقة   21 رقم 

 30000 فاس  دباب  بن  البورنيات 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1973/2020.
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sacompta sarl au

STE SUP L›ABEILLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

ste sup l›abeille sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 hay وعنوان مقرها اإلجس اعي

 zaytoune av tarablese n  71

  outat el haj  ( 33303 outat el haj

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ste sup : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.l’abeille sarl

غرض الشركة بإيجاز :  بائع املواد 
الغدائية +البناء واالشغال املخسلفة .

 hay  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 zaytoune av tarablese n  71
  outat el haj  ( 33303 outat el haj

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 250   : السيد ابراهيم املع ري  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 250   : املع ري   مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 250   : املع ري   عادل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 250   : السيد عبدالقادر املع ري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم املع ري  عنوانه)ا) 
اوطاط  تيساف  اح د  اوالد  دوار 
33303 اوطاط الحاج   الحاج بوملان  

املغرب .
عنوانه)ا)  السيد مح د املع ري  
اوطاط  تيساف  اح د  اوالد  دوار 
33303 اوطاط الحاج  الحاج بوملان  

املغرب.
عنوانه)ا)  السيد عادل املع ري  
اوطاط  تيساف  اح د  اوالد  دوار 
اوطاط الحاج   33303 الحاج بوملان 

املغرب.
املع ري  عبدالقادر  السيد 
تيساف  اح د  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 
33303 اوطاط  اوطاط الحاج بوملان 

الحاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم املع ري  عنوانه)ا) 
اوطاط  تيساف  اح د  اوالد  دوار 
33303 اوطاط الحاج   الحاج بوملان  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 346/202.
166I
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إئس انية الواحة

شركة بن دريس اخوان
إعالن مسعدد القرارات

إئس انية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

شركة بن دريس اخوان  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: قصر 

تاوريرت مدغرة الرشيدية - 52023 

الرشيدية املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11481

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ملك  في  التي  الحصص  ج يع  هبة 

البالغ  و  العزيز طاهيري  السيد عبد 

حصة الى أخيه السيد   500 عددها 
عبد الواحد طاهيري

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القوانين االساسية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 100000 حدد رأس ال الشركة في  

1000حصة بقي ة  درهم مقس ا الى 

ملك  في  كلها  للحصة   درهم   100
السيد عبد الواحد طاهيري 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 247.
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CANOCAF SARL

AL MOUNIR PRIVEE
إعالن مسعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

AL MOUNIR PRIVEE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: إسكاجن 

ازغنغان - 62000 الناظور  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.7381

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجس اعي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي:    

من  للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

شارع  زاوية  الى  ازغنغان  إسكاجن 

يعقوب املنصور أزغنغان      

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

تـعـييـن الـسـيدين  مايلي: قرر الشركاء 

ازواغ بنعي�سى  و   بوسالم الحسين  
قبول  بعد  للـشـركـة  كـ سـيـرين 

السعدية   حسيب  السيدة  اسسقالة 

من مهام التسيير

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 1061.
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UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE SOUL OF NATURE
»S.O.N

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE SOUL OF NATURE »S.O.N

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

باملجاد رقم 607 الطابق االول رقم 

10 املسار طريق اسفي - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUL OF NATURE »S.O.N

-تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة املساحات الخضراء.

واشغال  املخسلفة  -االشغال 

البناء..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق االول رقم   607 باملجاد رقم 

 40000  - اسفي  طريق  املسار   10

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ايتشساش  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد نور الدين ايتشساش :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد ايتشساش عنوانه)ا) 

حي الفالح  22000 ازيالل املغرب.

ايتشساش  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) حي العوينة رقم 77 43000 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايتشساش  الدين  نور  السيد 

عنوانه)ا) حي العوينة رقم 77 43000 

قلعة السراغنة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115269.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE AMALOU IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE AMALOU IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثاني رقم 27 زنقة 4 حي أسايس 

تكوين أكادير - 80650 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AMALOU IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
أسايس  حي   4 زنقة   27 رقم  الثاني 

تكوين أكادير - 80650 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الحسين  مادي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسين  مادي  السيد 
حي  اليغ  ت ديد  فيال   28 س  رقم 

أكادير   80000 أكادير  املح دي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحسين  مادي  السيد 
حي  اليغ  ت ديد  فيال   28 س  رقم 

أكادير   80000 أكادير  املح دي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96185.

170I

CABINET BENISSA

KENDYNORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

KENDYNORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 127 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 طنجة 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KENDYNORD

غرض الشركة بإيجاز : أع ال بناء 

مسنوعة وج يع أشغال البناء.

 127  : االجس اعي  املقر  عنوان 

اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 15 رقم  الثالث  الظابق  االندلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد مح د الكندري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الكندري عنوانه)ا) 

طنجة   11 رقم   30 حي العوينة زنقة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الكندري عنوانه)ا) 

طنجة   11 رقم   30 حي العوينة زنقة 

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4104.

171I

advanced finance corporate

 LE BOUDOIR DE

NOUACEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

advanced finance corporate

 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،

20800، mohammedia maroc

 LE BOUDOIR DE NOUACEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT AL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 HAMD N°193 NOUACEUR -

.27182 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.383763

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2019 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ZAKIA )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجس اعية   ANOUAR 1.000

من أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد 

)ة) CAMELIA TAZI SAOUD بساريخ 

05 مارس 2019.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ماي 2019 تحت رقم 701307.

172I

SMCFF

MNK MULTI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMCFF

 BD ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA

MAROC

MNK MULTI SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ميزانين 

الع ارة الكائنة بسجزئة البساتين 41 

بوسكورة 27182 بوسكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MNK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MULTI SERVICE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البستنة و اشغال النظافة.

ميزانين   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 41 الع ارة الكائنة بسجزئة البساتين 

بوسكورة 27182 بوسكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سليم مومني :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

  : العالوي  جزولي  هشام  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مومني  سليم  السيد 

 90040 داركوم    تجزئة  الرميالت 

طنجة املغرب.
العالوي  جزولي  هشام  السيد 

ع ارة   2 اقامة زنيث بارك  عنوانه)ا) 

جاس ين 1 الشقة 6 طابق 2 فيكسوريا 

34124 اوالد صالح البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بحار  مح د  السيد 

كاليفورنيا   بحار  فيال  بنغازي  شارع 

20150 الدار البيضاء  املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742335.

173I

somadik

PARAPHARMACIE ETBAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 PARAPHARMACIE ETBAIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 

رشيد زنقة االكو�سي منطقة الفيالت 

العيون - 7000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PARAPHARMACIE ETBAIN

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسلزمات  طبية و شبه طبية .

عنوان املقر االجس اعي : حي موالي 

رشيد زنقة االكو�سي منطقة الفيالت 

العيون - 7000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : تبين  الطلب  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد الطلب تبين : 1000 بقي ة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطلب تبين عنوانه)ا) حي 
منطقة  االكو�سي  زنقة  رشيد  موالي 
العيون   7000 العيون  الفيالت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطلب تبين عنوانه)ا) حي 
منطقة  االكو�سي  زنقة  رشيد  موالي 
الغيون   7000 العيون  الفيالت 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 1338.
174I

COMICONE

STE GREEN VILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMICONE
رقم 1، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
STE GREEN VILLA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 216، 
اقامة النصر، زنقة 2، طريق اكوراي  

- 50050 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.47487

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
STE GREEN VILLA   مبلغ رأس الها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اقامة النصر،   ،216 اإلجس اعي رقم 
 50050  - اكوراي   طريق   ،2 زنقة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

مند  السجاري  نشاطها  م ارسة 

تاسيسها سنة 2019.

و حدد مقر السصفية ب رقم 216، 

 - طريق اكوراي   ،1 النصر   ،2 زنقة 

50050 مكناس املغرب. 

و عين:

و  الرحالي  ح يد    السيد)ة) 

2، النصر  216، زنقة  عنوانه)ا) رقم 

مكناس   50050 اكوراي  طريق   ،1

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية 

: رقم 216، زنقة 2، النصر 1، طريق 

اكوراي - مكناس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 536.

175I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

STANDARD FER
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE MANAGEMENT DE

 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR

 ROUTE DE LARACHE IMM

 BOUAABID 1ER ETAGE N°1

 KSAR EL KEBIR، 92150، KSAR

EL KEBIR maroc

STANDARD FER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار 

الشقادفة الطريق الوطنية رقم 

1طنجة الرباط عرباوة - - سوق 

األربعاءالغرب املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26585

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 07 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

رأس  من  املائة  في   75 تحرير  مايلي: 

 375000.00 أي مبلغ  املال املسبقي  

500000.00 درهم  درهم،لكي تصبح 

محررة مائة في املائة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الرأس ال :تم تحديد رأس املال ب بلغ 

500.000.00 درهم )خ س ائة ألف 

حصة   5000 إلى  مقس ة  درهم) 

بالكامل  درهم مدفوعة  مائة  بقي ة 

وي سلكها كلها السيد املخسار القاسمي:

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبسدائية 

رقم  تحت   2020 شتن0ر   10 بساريخ 

.345

176I

مكسب املحاسبة

زواي ترنس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب املحاسبة

9 ع ارة قبيل شارع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 24350، سيدي بنور 

املغرب

زواي ترنس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ال�سي صالح ج اعة كدية بني دغوغ 

سيدي بنور. سيدي بنور. 24350 

سيدي بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

2831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

زواي   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ترنس.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اشغال  في  البضائع-مقاول  نقل  في 

البناء- بيع مواد البناء..

عنوان املقر االجس اعي : دوار ال�سي 

صالح ج اعة كدية بني دغوغ سيدي 

سيدي   24350 بنور.  سيدي  بنور. 

بنور. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد زواي اس اعيل 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

لحامل  اس اعيل  زواي  السيد 

للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

ال�سي  دوار  عنوانه)ا)   MC125128

صالح ج اعة كدية بني دغوغ سيدي 

بنور. 24350 سيدي بنور. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحامل  ح زة  زواي  السيد 

للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

ال�سي  دوار  عنوانه)ا)   MC247817

صالح ج اعة كدية بني دغوغ سيدي 

بنور. 24350 سيدي بنور. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 3765.

177I

Maitre Idriss el khatib

 STANDING

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

 STANDING CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي عين ملول 

والية سنتر بلوك 4 ع ارة ب مكسب 

10 - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27443

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STANDING CONSTRUCTION

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .

عنوان املقر االجس اعي : عين ملول 

ع ارة ب مكسب   4 والية سنتر بلوك 

10 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : اح دان  العزيز  عبد  السيد 

1.000 حصة بقي ة 100.000 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اح دان  العزيز  عبد  السيد 

حي الشبار شارع موالي  عنوانه)ا)   

رشيد  93152 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اح دان  العزيز  عبد  السيد 

حي الشبار شارع موالي  عنوانه)ا)   

رشيد  93152 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2875.

178I

Maitre Idriss el khatib

DARCOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

DARCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اكدال 

73 ملسقى شارع عقبة و شارع سبو 

مكسب 16 - 10010 الرباط املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.49025

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 مارس   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هشام الرباحي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   600

600 حصة لفائدة  السيد )ة) حسن 

الرباحي بساريخ 10 مارس 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   10 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106575.

179I

Maitre Idriss el khatib

DARCOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

darcom  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 73 ملسقى 

شارع عقبة وشارع سبو شقة 16 - 

10010 الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.49025

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2020 مارس   10 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  ك سير  حسن   الرباحي 

لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106575.

180I

ايبو-سسير فاب

ايبو-ستير فاب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايبو-سسير فاب

تجزئة 84 بلوك س رقم 778 الطابق 

 Rue khanssa N:13 السفلي العيون

 ،Catalonia Laayoune، 70000

العيون املغرب

ايبو-سسير فاب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 84 

بلوك س رقم 778 الطابق السفلي - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
32651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ايبو-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سسير فاب.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  و  السقنية  املنسجات 

بالبوليسسير.
عنوان املقر االجس اعي : تجزئة 84 
778 الطابق السفلي -  بلوك س رقم 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د الفاطمي عنوانه)ا) 
كاطالونيا   13 رقم  الخنساء  زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفاطمي  انس  السيد 
كاطالونيا   13 رقم  الخنساء  زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
18 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 1896.

181I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BETA-HOUSS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»BETA-HOUSS« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 10، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، رقم 5، 

)C/O CA AL HIBA)، الدار البيضاء 
- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
BETA-« : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.»HOUSS
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري. - أشغال مخسلفة والبناء..
عنوان املقر االجس اعي : 10، زنقة 
 ،5 رقم  الثالث،  الطابق  الحرية، 
)C/O CA AL HIBA)، الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : البوهادي   نورالدين  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
البوهادي   نورالدين  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 24000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
البوهادي   نورالدين  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 24000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745371.

182I

CHAMI CONSEILS

 AS UNIVERS IMPORT

EXPORT  AUIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفسح شارع محج مح د 

السادس ع ارة ارينا الطابق الرابع 

شقة 08 ، 70000، العيون املغرب

  AS UNIVERS IMPORT EXPORT

AUIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة رقم 481 بلوك E العيون - 

70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

26567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2018 دجن0ر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  UNIVERS IMPORT EXPORT

.AUIE

صيد.  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء.بيع.تخزين.حفظ.ايداع.نقل 

الس ك واملنسوجات  البحرية.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - العيون   E بلوك   481 الوحدة رقم 

70000 العيون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اشرف مناف  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مناف  سامية  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مناف   اشرف  السيد 

62 زنقة مونطين اقامة  كالنس طابق 

البيضاء   الدار   20000 املعارف    4

املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة سامية مناف  

الكالنس  اقامة  مونطين  زنقة   62

فال فلوري    38 شقة   4 درج ا طابق 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مناف  اشرف  السيد 

62 زنقة مونطين اقامة  كالنس طابق 

البيضاء   الدار   20000 املعارف    4

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   02 بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2019 تحت رقم 06/19.

183I

الهدى لالستشارة ش م م

AYATI MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

AYATI MENUISERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 346 

الطابق 2 حي الوفاق طريق عين 

الس ن، زواغة العليا - 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AYATI  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.MENUISERIE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة، أشغال النجارة..
عنوان املقر االجس اعي : رقم 346 

عين  طريق  الوفاق  حي   2 الطابق 

الس ن، زواغة العليا - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بنزاير عبد الكريم :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنزاير عبد الكريم عنوانه)ا) 
رقم 346 الطابق 2 حي الوفاق طريق 

 30000 العليا  زواغة  الس ن،  عين 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنزاير عبد الكريم عنوانه)ا) 
رقم 346 الطابق 2 حي الوفاق طريق 

 30000 العليا  زواغة  الس ن،  عين 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2046.

184I

ILIAS BOUJIDA

TAZA MARIA TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

TAZA MARIA TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القدس 

1 مج وعة 7 رقم 7 - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TAZA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MARIA TRAV

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة التشجير الطباعة.

القدس   : املقر االجس اعي  عنوان 

تازة   35000  -  7 رقم   7 مج وعة   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد الشايب عز الدين :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عز  الشايب  السيد 
7 رقم  1 مج وعة  عنوانه)ا) القدس 

7 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  عز  الشايب  السيد 
7 رقم  1 مج وعة  عنوانه)ا) القدس 

7 35000 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 371.

185I

Bennani & Associes

كريت ريفر موروكو برانش أوفيس

 GREAT RIVER MOROCCO 
BRANCH OFFICE
إعالن مسعدد القرارات

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

كريت ريفر موروكو برانش أوفيس 

 Great River Morocco Branch

Office »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: كازا نير 

شور 1100، شارع القدس، سيدي 

معروف - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.348685

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 مارس   30 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الدين  نور  السيد  باسسقالة  األخذ 

من    Noureddine Aouda عودة 

مهامه ك صفي للشركة الفرع

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مصفي  ب نصب  تعيين  مايلي:  

توفيق  مح د  السيد  للفرع  جديد 

Mohamed Taoufiq

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح كافة الصالحيات الالزمة للسيد 

ج يع  على  بالسوقيع  توفيق  مح د 

القيام بج يع اإلجراءات،  الوثائق و 

بهدف  النشر   و  اإليداع  التسجيل، 

السصفية املبكرة للفرع

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 17040.

186I

FOUZMEDIA

STE ABOURAYANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STE ABOURAYANE IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABOURAYANE IMMO
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اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عائشة  الحصادي  السيدة 

كورسيكا  حي   98 الرقم  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عائشة  الحصادي  السيدة 

كورسيكا  حي   98 الرقم  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.

187I

FOUZMEDIA

 CENTRE YASSMINE

BRETON KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CENTRE YASSMINE BRETON

KENITRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

موالي ادريس الرقم 28-34شارع 

الحسن الثاني - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 CENTRE YASSMINE BRETON

.KENITRA
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق ج يع لوازم تطوير الطفل
السكوين املسس ر.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
34-28شارع  الرقم  ادريس  موالي 
القنيطرة   14000  - الثاني  الحسن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداارح ان  صيانة  السيد 
مدخل   10 نسيم  إقامة  عنوانه)ا) 
الطابق الثالث املنطقة   9 س الشقة 
الصناعية 14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  كري ة  العبار  السيدة 
14200 سال  45 املنبت  بلوك ب رقم 

املغرب.
السيدة السويجر عزيزة عنوانه)ا) 
حي الفسح الرقم 433 زنقة فاط ة ام 
البنين --- سيدي يحيى الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبداارح ان  صيانة  السيد 
مدخل   10 نسيم  إقامة  عنوانه)ا) 
الطابق الثالث املنطقة   9 س الشقة 

الصناعية 14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

188I

FOUZMEDIA

KENI FRERES ZBBIRAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KENI FRERES ZBBIRAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KENI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.FRERES ZBBIRAT

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسسخدمين.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ازبيرات عبدهللا عنوانه)ا) 

 14000 بن نصور  امعيزات  دوار 

القنيطرة املغرب.

السيد ازبيرات منصور عنوانه)ا) 

 14000 بن نصور  امعيزات  دوار 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بن نصور  امعيزات  دوار  السيد 

بن نصور  امعيزات  دوار  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب

بن نصور  امعيزات  دوار  السيد 

بن نصور  امعيزات  دوار  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

189I

conseils sarl

SUBLIME CASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl

شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكسب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

SUBLIME CASA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

لبنان اقامة يامنة 1 الطابق االول 

رقم 24 طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SUBLIME CASA
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:  االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

او  املبنية  العقارات  ج يع  شراء 

البناء الجل البيع

اع ال البناء واالشغال الع ومية 

ب خسلف انواعها ب ا في دلك النجارة 

و الصباغة والزجاج و الرصاص

بيع،شراء  الع ليات  كل  ع وما 

بنشاط  عالقة  لها  التي  وصنع 

الشركة....

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

االول  الطابق   1 يامنة  اقامة  لبنان 

رقم 24 طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة    : السيدة لبنى بشيري 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيدة سناء بوعزاتي :  50 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشيري  لبنى  السيدة 

 90000  14 رقم  فيال  اي وزار  زنقة 

طنجة املغرب.

بوعزاتي عنوانه)ا)  السيدة سناء 

 90000 املنتزه  تجزئة  مسنانة  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشيري  لبنى  السيدة 

 90000  14 رقم  فيال  اي وزار  زنقة 

طنجة املغرب

بوعزاتي عنوانه)ا)  السيدة سناء 

 90000 املنتزه  تجزئة  مسنانة  حي 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233191.

190I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PARASVELT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

PARASVELT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكازة، 

ع ارة رقم 54 مج ع الفردوس شارع 

موالي يوسف خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PARASVELT

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منسجات بارافارما�سي.

مكازة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة رقم 54 مج ع الفردوس شارع 

 25000  - خريبكة  يوسف  موالي 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مفراح خالد :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة فنان عزيزة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  مفراح  السيد 

بلوك 22 رقم 404 حي الفالح 28830 

املح دية املغرب.

عنوانه)ا)  عزيزة  فنان  السيدة 

 1 حي القدس   61 زنقة الخليل رقم 

25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  مفراح  السيد 

بلوك 22 رقم 404 حي الفالح 28830 

املح دية املغرب

عنوانه)ا)  عزيزة  فنان  السيدة 

 1 حي القدس   61 زنقة الخليل رقم 

25000 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 28 غشت 

2020 تحت رقم 687.

191I

CLUB EVENT SPORT

CLUB EVENT SPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLUB EVENT SPORT

 Résidence Al Mostakbal Gh

 45 Imm 396 N°8 Sidi Maarouf

 Res El Moustakbal Gh 45 Imm

 396 N°8 Sidi Maarouf، 20500،

Casablanca Maroc

CLUB EVENT SPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

املسسقبل ج 45 ع ارة 396 رقم 8 

سيدي معروف البيضاء - 20520 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CLUB  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.EVENT SPORT

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للرياضة.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 8 رقم   396 ع ارة   45 املسسقبل ج 

 20520  - البيضاء  معروف  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مؤدب  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مؤدب  أح د  السيد 

 396 ع ارة   45 ج  املسسقبل  إقامة 

البيضاء  معروف  سيدي   8 رقم 

20520 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مؤدب  أح د  السيد 

 396 ع ارة   45 ج  املسسقبل  إقامة 

البيضاء  معروف  سيدي   8 رقم 

20520 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745365.

192I
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 KARDADI TRAVAUX « 

 D’INDUSTRIE ET

D’AGRICULTURE » KTIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

 KARDADI TRAVAUX « 

 D’INDUSTRIE ET

D’AGRICULTURE » KTIA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة، 
الطابق األول، رقم 288 املدينة 
الجديدة - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
مسبوعة  الشركة  تس ية 
ب خسصر  اإلقسضاء  عند 
 KARDADI  «   : تس يتها 
 TRAVAUX D’INDUSTRIE ET

.D’AGRICULTURE » KTIA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه والخضر بالسقسيط
مقاول األشغال املخسلفة والبناء.

شقة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املدينة   288 رقم  األول،  الطابق 

الجديدة - 25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الكردادي عادل 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكردادي عادل عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة للسنشيف   288 رقم 

25000 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكردادي عادل عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة للسنشيف   288 رقم 

25000 خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 688.
193I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

COSMETIC MOUHADDAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 شارع أح د املجاطي إقامة 
األلب الطابق األول رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء ، 20104، 
الدارالبيضاء املغرب

 COSMETIC MOUHADDAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 
شارع الزرقطوني الطابق 2 

الشقة 6 -الدارالبيضاء - 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COSMETIC MOUHADDAB

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد السج يل.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

-الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مهدب صالح  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صالح   مهدب  السيد 

شقة  ج   7 بيتي  السكني  املج ع 

 20800 يخلف-املح دية  بني   134

املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صالح   مهدب  السيد 

شقة  ج   7 بيتي  السكني  املج ع 

 20800 يخلف-املح دية  بني   134

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745512.

194I

LUXPARK JARDINS

LUXPARK JARDINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUXPARK JARDINS

 RUE AIT OURIR QUARTIER 03

 BOURGOGNE BD MLY

 YOUSSEF ، 20040، Casablanca

Maroc

LUXPARK JARDINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 03 زنقة 
آيت أورير الطابق الساني حي بوركون 

شارع موالي يوسف - 20040 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LUXPARK JARDINS

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البستنة.
زنقة   03  : عنوان املقر االجس اعي 
آيت أورير الطابق الساني حي بوركون 

 20040  - يوسف  موالي  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 750   : حاي  بابا  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد بوشعيب البوع ري :  250 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حاي  بابا  رشيد  السيد 
 09 رقم   06 ع ارة  البدر  عنوانه)ا) 

 20610 ال0رنو�سي  سيدي   11 م س 

الدارالبيضاء املغرب.
البوع ري  بوشعيب  السيد 

اوالد  الفقرة  القبة  دوار  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   28630 عزوز النواصر 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حاي  بابا  رشيد  السيد 

 09 رقم   06 ع ارة  البدر  عنوانه)ا) 

 20610 ال0رنو�سي  سيدي   11 م س 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745366.

195I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

CAFE KHOURIBGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

CAFE KHOURIBGA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي امكازة، 

الخاص ب قهى الكائن بشارع 

املقاومة رقم 05 حي الحسنية - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2019 نون0ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.KHOURIBGA

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

امكازة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الخاص ب قهى الكائن بشارع املقاومة 

 25000  - الحسنية  حي   05 رقم 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الحكيم  عبد  كلوادي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  كلوادي  السيد 

حي   213 رقم  عنوانه  عنوانه)ا) 

ياس ينة 01  25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  كلوادي  السيد 

حي   213 رقم  عنوانه  عنوانه)ا) 

ياس ينة 01  25000 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 02 شتن0ر 

2020 تحت رقم 693.

196I

FOUZMEDIA

SAFETY WING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SAFETY WING

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم 9 تجزئة االمل 4 بلوك 3 س3 

الطابق الثاني  - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAFETY WING

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسسخدمين 4.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

س3   3 بلوك   4 تجزئة االمل   9 رقم 

القنيطرة   14000  - الثاني   الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لويزي  مح د  السيد 

الشقة رقم 9 تجزئة االمل 4 بلوك 3 

س3 الطابق الثاني  14000 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لويزي  مح د  السيد 

الشقة رقم 9 تجزئة االمل 4 بلوك 3 

س3 الطابق الثاني  14000 القنيطرة 

املغربهي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم -.

197I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

INJAD HOUCINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

INJAD HOUCINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج، 

الكائن ب رقم 65 البشرى - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 INJAD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.HOUCINE

سياره   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسعاف

نقل املر�سى الجرحى واملوتى.

كراج،   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25000  - البشرى   65 الكائن ب رقم 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بوهني خالد :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  بوهني  السيد 

 25000  2 ملسيريف   14 رقم   27 زنقة 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  بوهني  السيد 

 25000  2 ملسيريف   14 رقم   27 زنقة 

خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 20 يوليوز 

2020 تحت رقم 227.

198I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

HIND FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

HIND FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HIND  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.FISH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE POISSON

.FRAIS

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 -  3 شقة   1 مرس السلطان الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : حركات  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حركات  مح د  السيد 

 20000 سيدي عث ان   17 بلوك    8

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حركات  مح د  السيد 

 20000 سيدي عث ان   17 بلوك    8

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744753.

199I

الع وري استشارة

LAAMARI SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الع وري استشارة
زنقة فاس رقم  11 تازة، 35000، 

تازة املغرب

LAAMARI SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي يوسف زنقة جرسيف رقم 

613 تازة 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LAAMARI SHOP

¨تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  جرسيف  زنقة  يوسف  موالي 

613 تازة 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يونس  لع اري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  لع اري  السيد 

زنقة جرسيف  يوسف  شارع موالي 

رقم 613 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  لع اري  السيد 

زنقة جرسيف  يوسف  شارع موالي 

رقم 613 35000 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 395.

200I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

GROFINI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

GROFINI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزركسوني الطابق 8 رقم 24 - 2000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.353437

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  07 ف0راير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 GROFINI  مبلغ رأس الها 

 59 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

 -  24 8 رقم  شارع الزركسوني الطابق 

2000 الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

: توقف النشاط.

و حدد مقر السصفية ب 59 شارع 

الزركسوني الطابق 8 رقم 24 - 20000 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الساسوكي  مح د    السيد)ة) 

  2000 الحي االداري أكدز  عنوانه)ا) 

زاكور املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745515.

201I



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12246

SAMIR FIDUCIAIRE

ايريدان فونسيير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

ايريدان فونسيير  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 13 

س، الشقة 3، االس اعيلية 2، شارع 

الجيش امللكي،  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ايريدان 

فونسيير .

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري، االشغال املخسلفة و البناء.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة 13 

س، الشقة 3، االس اعيلية 2، شارع 

مكناس   50000  - امللكي،   الجيش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 340   : النضري  مهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : النضري  لينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد عبد االله النضري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

النضري عنوانه)ا)  السيد مهدي 
االجس اعية،  االع ال  تجزئة   ،11
مكناس   50000 بن حلي ة،   جنان 

املغرب.
عنوانه)ا)  النضري  لينة  السيدة 
االجس اعية،  االع ال  تجزئة   ،11
مكناس   50000 بن حلي ة،   جنان 

املغرب.
النضري  االله  عبد  السيد 
االع ال  تجزئة   ،11 عنوانه)ا) 
حلي ة،   بن  جنان  االجس اعية، 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
النضري عنوانه)ا)  السيد مهدي 
االجس اعية،  االع ال  تجزئة   ،11
مكناس   50000 بن حلي ة،   جنان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2661.
202I

SAMIR FIDUCIAIRE

أالكام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
أالكام شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 5، 
ع ارة 8، املنظر الج يل 3، - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50421
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : أالكام.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري، االشغال املخسلفة و البناء.

عنوان املقر االجس اعي : الشقة 5، 

ع ارة 8، املنظر الج يل 3، - 50000 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد ك ون :  300 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : الج لي  اي ان  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد ك ون  عنوانه)ا) حي 

ت ارة   12000  ،4204 رقم  الوفاق، 

املغرب.

عنوانه)ا)  الج لي  اي ان  السيدة 

 1 الطابق   1 شقة   239 س  ع ارة 

مكناس   50000  1/2 تجزئة الوفاء، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد ك ون  عنوانه)ا) حي 

الوفاق، رقم 4204، 12000   ت ارة 

املغرب

عنوانه)ا)  الج لي  اي ان  السيدة 

 1 الطابق   1 شقة   239 س  ع ارة 

مكناس   50000  1/2 تجزئة الوفاء، 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2424.

203I

ficogedek sarl au

TAMOZO-TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TAMOZO-TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 220 

مرجان 2 - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAMOZO-TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 220 

مرجان 2 - 50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : زومي  محسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  زومي  محسن  السيد 
مكناس   50050  2 مرجان   220 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زومي  محسن  السيد 
مكناس   50050  2 مرجان   220 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2608.

204I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE BRALA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE BRALA TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي رقم 212 حي أبيروك أيت 
ملول إنزكان - 86150 أيت ملول  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE BRALA TRANS

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضاع لحساب الغير.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
أيت  أبيروك  حي   212 رقم  األر�سي 
ملول   أيت   86150  - إنزكان  ملول 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 340   : الح زي  العربي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 330   : الح زي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 330   : لويزي  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العربي الح زي عنوانه)ا) 
أيت  ابيروك  حي   11 رقم   02 بلوك 

ملول  86150 أيت ملول املغرب.
الح زي عنوانه)ا)  السيد مح د 
ملول  أيت  اوبيروك  حي   212 رقم 

86150 أيت ملول املغرب.
عنوانه)ا)  لويزي  ابراهيم  السيد 
25 ساحة اليغ الحي الحسني إنزكان  

86350  إنزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي الح زي عنوانه)ا) 
أيت  ابيروك  حي   11 رقم   02 بلوك 

ملول  86150 أيت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1457.

205I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté »WAZDOD« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 
32 ، 40000، مراكش املغرب

Sté »WAZDOD« SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

رقم 01 األمل 01 تجزئة االزدهار - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»WAZDOD« SARL

محل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد للسغذية العامة.

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

01 األمل 01 تجزئة االزدهار - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : وشكار  الحسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : توشكار  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وشكار  الحسن  السيد 

 18 رقم  ع ارة س  إقامة شفشاون 

40000 مراكش املغرب.

السيد الحسين توشكار عنوانه)ا) 

 01 رقم   13 ع ارة   3 السعادة 

تامنصورت 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وشكار  الحسن  السيد 

 18 رقم  ع ارة س  إقامة شفشاون 

40000 مراكش املغرب

السيد الحسين توشكار عنوانه)ا) 

 01 رقم   13 ع ارة   3 السعادة 

تامنصورت 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115121.

206I

ABA GESTION SARLAU

société EXELPHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

société EXELPHARMA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة علي 

شقة رقم 2 شارع بوعنانية طريق 

إموزار - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 société : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. EXELPHARMA

اسسيراد    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير اللوزم الصيدلية.

عنوان املقر االجس اعي : إقامة علي 

طريق  بوعنانية  شارع   2 رقم  شقة 

إموزار - 30000 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الغرباوي  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد انس املرابط  :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : س ارت  الجود  الشركة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغرباوي  خالد  السيد 

فيال 69 س زهرة املدائن 1 طريق عين 

الشقف 30000 فاس املغر ب .

عنوانه)ا)   املرابط   انس  السيد 

 5 شقة  منى  اقامة  اريسطو  تجزئة 

فاس   30000 الفا�سي  مح د  شارع 

املغر ب .

الشركة الجود س ارت عنوانه)ا) 

اقامة  رودني  براهيم  شارع   332
معاريف    21 رقم   5 الطابق  ريحان 

20330 الدار البيضاء املغر ب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغرباوي  خالد  السيد 

فيال 69 س زهرة املدائن 1 طريق عين 

الشقف 30000 فاس املغر ب 

عنوانه)ا)   املرابط   انس  السيد 

 5 شقة  منى  اقامة  اريسطو  تجزئة 

فاس   30000 الفا�سي  مح د  شارع 

املغر ب. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2109.

207I

BANCASSURANCE CONSEIL

AZROU MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BANCASSURANCE CONSEIL

 AV DES FAR RES OUMNIA ETG

 N 3 BUREAU 21 FES، 30000،

FES MAROC

AZROU MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي السفلي 
من املنزل رقم 134 تجزئة النخيل 
أحداف ازرو - 53100 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1359
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AZROU MARKET
غرض الشركة بإيجاز : اإلشهار 

معلوميات
اسسيراد وتصدير.

السفلي   : املقر االجس اعي  عنوان 
النخيل  تجزئة   134 رقم  املنزل  من 

أحداف ازرو - 53100 ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
  : الفاطمي  اللطيف  عبد  السيد 
50 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : املسعودي  توفيق  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الفاطمي  اللطيف  عبد  السيد 
الرتاحة   17 زنقة   13 رقم  عنوانه)ا) 

احداف  53100 ازرو املغرب.
املسعودي  توفيق  السيد 
عنوانه)ا) رقم 260 زنقة 17 الرتاحة 

احداف 53100 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفاطمي  اللطيف  عبد  السيد 
الرتاحة   17 زنقة   13 رقم  عنوانه)ا) 

احداف  53100 ازرو املغرب

املسعودي  توفيق  السيد 
عنوانه)ا) رقم 260 زنقة 17 الرتاحة 

احداف 53100 ازرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2020 تحت رقم 152.

208I

FIDUCIAIRE 2006

MOULTAKA ANDALOUSSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

 MOULTAKA ANDALOUSSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 ديار 

األندلس الطابق السفلي جش 7 

بوسكورة - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471589

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOULTAKA ANDALOUSSE

مقهى    : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات  مخ0زة.

ديار   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 7 جش  السفلي  الطابق  األندلس 

الدارالبيضاء   20000  - بوسكورة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : وهيب  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وهيب  اح د  السيد 

الصناعية  املنطقة   71 النور  تجزئة 

الدارالبيضاء   20000 صالح  اوالد 

ااملغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وهيب  اح د  السيد 

الصناعية  املنطقة   71 النور  جزئة 

الدارالبيضاء   20000 صالح  اوالد 

ااملغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745412.

209I

TAX MOROCCO CONSULTING

صوبكال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

صوبكال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

ادريس لحريزي طابق 3 شقة 6 الدار 

بيضاء 26 شارع ادريس لحريزي 

طابق 3 شقة 6 الدار بيضاء 20240 

الدار بيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

445233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2019 شتن0ر   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

صوبكال.

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم.

  نجارة حديد.

نجارة الخشب..

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

ادريس لحريزي طابق 3 شقة 6 الدار 

لحريزي  ادريس  شارع   26 بيضاء 

 20240 6 الدار بيضاء  3 شقة  طابق 

الدار بيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : البحري  وليد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البحري  وليد  السيد 

الدروة برشيد 26202 الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البحري  وليد  السيد 

الدروة برشيد 26202 الدروة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أكسوبر 2019 تحت رقم -.

210I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE MEDOM TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE MEDOM TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 30 

بلوك 05 حي أيت محند تيكوين 

أكادير  - 80652  أكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

44161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE MEDOM TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي أيت محند تيكوين   05 بلوك   30

أكادير  - 80652  أكادير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الرضواني   االدريسية  السيدة  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرضواني   االدريسية  السيدة  

 04 الخوارزمي  تليال  حي  عنوانه)ا) 

أكادير     تيكوين   124 شقة   01 بلوك 

80652 تيكوين أكادير.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرضواني   االدريسية  السيدة  

 04 الخوارزمي  تليال  حي  عنوانه)ا) 

أكادير  تيكوين   124 شقة   01 بلوك 

80652 تيكوين أكادير

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96182.

211I

S H 2 TRANS

اس اش 2 ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMVER

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

اس اش 2 ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 10 

شارع بئر انزران دشرة  - 16530 

الجديدة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

9785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2013 يوليوز   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : اس اش 

2 ترانس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
 10 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 16530  - دشرة   انزران  بئر  شارع 

الجديدة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : السيد نور الدين عشوبي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : السيد ع اد رحوي 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عشوبي  الدين  نور  السيد 
فراس  ابي  زنقة   32 عنوانه)ا) 
الح داني سعادة 3 15620 الجديدة  

املغرب.
عنوانه)ا)  رحوي  ع اد  السيد 
إقامة نور املحيط    05 ع ارة أ   122

15642 الجديدة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عشوبي  الدين  نور  السيد 
فراس  ابي  زنقة   32 عنوانه)ا) 
الح داني سعادة 3 15620 الجديدة  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بساريخ  بالجديدة   االبسدائية 

يوليوز 2013 تحت رقم 14608.

212I

elite compta

كلينتيكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc
كلينتيكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي الرباط - 

اكدال، 14، شارع االطلس، الشقة 

رقم 16 - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كلينتيكو.

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، السنظيف  الصيانة،  منسجات  في 

السعبئة والسغليف.

 - الرباط   : عنوان املقر االجس اعي 

الشقة  شارع االطلس،   ،14 اكدال، 

رقم 16 - 10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : السيد ايت الباز سيدي مح د 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 500   : سهام   بوسدرا  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مح د  سيدي  الباز  ايت  السيد 

 Témara – Hay El Wafae, (عنوانه)ا

N°22 15000 Témara املغرب.

السيدة بوسدرا سهام  عنوانه)ا) 

 Rabat – RUE Al ADARISSA, Imm

الرباط   18, Appt. N° 13 11000

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

مح د  سيدي  الباز  ايت  السيد 

 Témara – Hay El Wafae, (عنوانه)ا

N°22 15000 Témara املغرب

السيدة بوسدرا سهام  عنوانه)ا) 

 Rabat – RUE Al ADARISSA, Imm

الرباط   18, Appt. N° 13 11000

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106518.

213I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة أرت ألومنيوم و ببس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة أرت ألومنيوم و ببس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس حي االمل زايو 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12427

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2016 ماي   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي  )ة)  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   333 البوشعايبي 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

ح يد البوشعايبي بساريخ  )ة)  السيد 

10 ماي 2016.

الدين  نور  )ة)  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   334 البوشعايبي 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

ح يد البوشعايبي بساريخ  )ة)  السيد 

10 ماي 2016.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 غشت 

2020 تحت رقم 2920.

214I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 ALIZDIHAR

INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

 ALIZDIHAR INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم 04 الطابق الثاني الزنقة رقم 02 

بلوك C حي واد فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALIZDIHAR INVESTISSEMENT

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

األشغال العامة أو البناء.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم 04 الطابق الثاني الزنقة رقم 02 

30000 فاس  C حي واد فاس -  بلوك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

املنصوري  الرفيع  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.500   :

للحصة .

السيد أمين زنيتي :  1.500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.500   : ع ري  فسيحة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.500   : الهاللي  العايش  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصوري  الرفيع  عبد  السيد 

حي   63 رقم   12 بلوك  عنوانه)ا) 

 30000 االدري�سي اعوينات الحجاح 

فاس املغرب.

السيد أمين زنيتي عنوانه)ا) اقامة 

شارع طارق بن   32 السندس الزنقة 

زياد واد فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  ع ري  فسيحة  السيدة 

بوفكران   83 رقم   01 املنزه  تجزئة 

50302 مكناس املغرب.

الهاللي عنوانه)ا)  العايش  السيد 

االدري�سي  حي   03 رقم   12 بلوك 

فاس   30000 الحجاح  اعوينات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنصوري  الرفيع  عبد  السيد 

حي   63 رقم   12 بلوك  عنوانه)ا) 

 30000 االدري�سي اعوينات الحجاح 

فاس املغرب

السيد أمين زنيتي عنوانه)ا) اقامة 

شارع طارق بن   32 السندس الزنقة 

زياد واد فاس 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2096.

215I
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AK SAKANE

AK  SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AK SAKANE

  AV   LALLA  YACOUT  5  EME 39

ETG   APPT  D ، 20110، البيضاء 

املغرب

AK  SAKANE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 39 شارع 

اللة ياقوت الطابق5 شقة رقم د  - 

20100 البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  AK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SAKANE

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 
العقاري

- وعامة كل الع ليات  الصناعية 

املنقول،  على  أو  واملالية،  والسجارية 

مباشرة  بصفة  املرتبطة  العقار،  أو 

بأحد  كليا  أو  جزئيا  أو غير مباشرة، 

األهداف امل اثلة أو املرتبطة بأهداف 

الشركة..

39 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 - شقة رقم د   اللة ياقوت الطابق5 

20100 البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عرفي خالد :  1.000 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  عرفي  السيد 
 20650    71 رقم   14 م0روكة زنقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  عرفي  السيد 
 20650    71 رقم   14 م0روكة زنقة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743201.

216I

DBM media group

DBM MEDIA GROUP
شركة املساه ة

خفض رأس ال الشركة

DBM media group
شركة مساه ة

 برأس ال 000 500 23 درهم 
املقر االجس اعي: 5 شارع عبد 

اللطيف بن قدور الطابق 4 الدار 
البيضاء.

السجل السجاري بالدار البيضاء 
17097 – السعريف الضريبي 

 40159902
ب قس�سى املحضر الشفوي للج ع 
أبريل   2 بساريخ  االسسثنائي  العام 

2020 تم ما يلي:
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
درهم من قي ة   (15  000  000  .00(

الرأس ال و ذلك بنقله من
 )38500000.00) درهم إلى 

درهم و ذلك   (23  500  000.00(
إضافة السعديالت الالزمة للبند 8 من 
اإلنجاز  للشركة.  األسا�سي  القانون 
من  حدد  الرأس ال  لخفض  النهائي 
 18 بساريخ  اإلداري  املجلس  طرف 

غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745635.

217I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 TRANSIT ET

 ACCOMPAGNEMENT

INTEGRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 TRANSIT ET

 ACCOMPAGNEMENT INTEGRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 353Ang  وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Bd Mohamed V et  Bd La

 résistance Etg 7 N°4 et 5

Casablanca - 2000 الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.457759

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 04 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

  353Ang Bd Mohamed V et  «

 Bd La résistance Etg 7 N°4 et 5

الدار البيضاء   Casablanca - 2000

 353Ang Bd« إلى  املغربية«  امل لكة 

 Mohamed V et Bd La résiatence

 Etg 7 N° 6- Casablanca - 2000

الدار البيضاء  امل لكة املغربية«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745197.

218I

ESPACE CONSULTING

 AMERICAN RAMP

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

 AMERICAN RAMP COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 زنقة 

عباس ملساعدي . م.ج - 30000 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMERICAN RAMP COMPANY

و  إنشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

تجهيز مالعب القرب.

زنقة   22  : عنوان املقر االجس اعي 

عباس ملساعدي . م.ج - 30000 فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 ROBINSON السيد 

حصة   BRANDON NEIL :  250

بقي ة 100 درهم للحصة .

 HICKS RYAN السيد 

بقي ة  حصة   MATTHEW :  250

100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ROBINSON السيد 

عنوانه)ا)   BRANDON NEIL

الطالعة  بلحاج  مح د  سيدي  زنقة 

الصغيرة 30000 فاس  املغرب.

 HICKS RYAN السيد 

عالل  زنقة  عنوانه)ا)   MATTHEW

 30000 ٬البطحاء   9 شقة  الفا�سي٬ 

فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ROBINSON السيد 

عنوانه)ا)   BRANDON NEIL

الطالعة  بلحاج  مح د  سيدي  زنقة 

الصغيرة 30000 فاس  املغرب

 HICKS RYAN السيد 

عالل  زنقة  عنوانه)ا)   MATTHEW

 30000 ٬البطحاء   9 شقة  الفا�سي٬ 

فاس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   19 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2006.

219I

elite compta

ديجيفار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc

ديجيفار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرباط - 

اكدال، 14، شارع االطلس، الشقة 

رقم 16 - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ديجيفار.

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

و الهندسة املعلوماتية.

 - الرباط   : عنوان املقر االجس اعي 

الشقة  شارع االطلس،   ،14 اكدال، 

رقم 16 - 10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : عصام   ف�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عصام   ف�سي  السيد 

 RABAT- BLOC B OUEST NO 15

 HAY EL KAMRA NORD C.Y.M

10000 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عصام   ف�سي  السيد 

 RABAT- BLOC B OUEST NO 15

 HAY EL KAMRA NORD C.Y.M

10000 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106516.

220I

centre d’étude de gestion et d’organisation

أكديتال إمو

تأسيس شركة املساه ة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

أكديسال إمو »شركة املساه ة« 

وعنوان مقرها االجس اعي: ، كرين 

أوفيس رقم 19و، 20بوسيجور، 

زاوية زنقة الجديدة و شارع عبد 

الرحيم بو عبيد، الطابق الثاني  -، 

20250 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«

رقم السقييد في السجل السجاري 

.471579

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

األسا�سي لشركة املساه ة بامل يزات 

السالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

أكديسال إمو.

حيازات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسهم )الهولدينغ) .

كرين   ،  : االجس اعي  املقر  عنوان 

20بوسيجور،  19و،  رقم  أوفيس 

عبد  شارع  و  الجديدة  زنقة  زاوية 

 - الثاني   الطابق  عبيد،  بو  الرحيم 

20250 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأس ال  ويبلغ 

10.000.000 درهم،

مقسم كالسالي:

 : هولدينغ   أكديسال  الشركة 

99.996  بقي ة 9.999.600 درهم.

1 بقي ة   : السيد رشدي الطالب  

100 درهم.

بقي ة   1  : أقديم  أح د  السيد 

100 درهم.

بقي ة   1  : زكرياء   جواد  السيد 

100 درهم.

بقي ة   1  : السيد إبراهيم أقديم  

100 درهم.

مجلس  أعضاء  أو  املسصرفون 

الرقابة: 

السيد رشدي الطالب  بصفسه)ا) 

 8 عنوانه)ا)   السنفيذي  الرئيس 

الدار    20640 )أنفا)  شارع غريناديي 

البيضاء املغرب

بصفسه)ا)  أقديم  أح د  السيد 
شارع   ،  14 رقم  عنوانه)ا)  مسير 

البيضاء  الدار    21490 سسوكهولم 

املغرب

بصفسه)ا)  زكرياء   جواد  السيد 

عبد  إمباس   ،  57 عنوانه)ا)  مسير 

 ، األر�سي  الطابق   ، بوعبيد  الرحيم 

 20250 الدار البيضاء    ، حي الراحة 

الدار البيضاء املغرب

هولدينغ   أكديسال  الشركة 
اإلدارة   مجلس  رئيس  بصفسه)ا) 

19و،  كربن أوفيس رقم   ، عنوانه)ا) 
زاوية زنقة الجديدة و  20بوسيجور، 

الطابق  شارع عبد الرحيم بو عبيد، 

الثاني  20250 الدار البيضاء املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

)ا)بصفسه   auditas الشركة 

 ,47 عنوانه)ا)  الحسابات  مراقب 

البيضاء  الدار    20060 أنفا  شارع 

املغرب

األسا�سي  النظام  مقسضيات 

توزيع  و  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :

القانوني  االحسياطي  تكوين  بعد 

من االرباح الى حدود   5% املحدد في 

توزع  الشركة  رأس ال  من   10%

االرباح حسب قرار الج ع العام.
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املنصوص  الخاصة  اإلمسيازات 

عليها لكل شخص :

بقبول  مسعلقة  مقسضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

ج يع  في  االدارة  مجلس  يبث 

تفويت  بقبول  املسعلقة  القرارات 

االسهم .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745392.

221I

MAY CONSULTING

ADAF TRUCK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

ADAF TRUCK LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

صنهاجة اقامة اف شقة رقم 43 

لفيالت - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.222789

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2015 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»زنقة صنهاجة اقامة اف شقة رقم 

الدار البيضاء   20300  - لفيالت   43

 43 زنقة   308 »السعادة  إلى  املغرب« 

رقم 41 الحي املح دي - 20570 الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2015 تحت رقم 00580430.

222I

BANCASSURANCE CONSEIL

ORIFIX CC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BANCASSURANCE CONSEIL

 AV DES FAR RES OUMNIA ETG

 N 3 BUREAU 21 FES، 30000،

FES MAROC

ORIFIX CC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 درب 

بنشقرون فخارين - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ORIFIX CC

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تص يم وتهيئة الفضاءات

أشغال عامة

خدمات.

 6 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 30000  - فخارين  بنشقرون  درب 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

900 حصة    : السيد شافي مح د 

بقي ة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : السيد شلحي كريم 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شافي مح د عنوانه)ا) رقم 
 30000 فخارين  بنشقرون  درب   6

فاس املغرب.
السيد شلحي كريم عنوانه)ا) زنقة 
تاونات   34000 سوق  طاهر  زمويا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شافي مح د عنوانه)ا) رقم 
 30000 فخارين  بنشقرون  درب   6

فاس املغرب
السيد شلحي كريم عنوانه)ا) زنقة 
تاونات   34000 سوق  طاهر  زمويا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم -.
223I

ATMANI SERVICE CONSULTING

عثماني سرفيس كونسلتنغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

2 زنقة االزهر حي السالم بركان ، 
63300، بركان املغرب

عث اني سرفيس كونسلسنغ  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
وجدة تجزئة الفسح رقم 22 حي 

السالم مكسب رقم 2 الطابق الساني 
بركان - 63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : عث اني 

سرفيس كونسلسنغ .
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت
استشارات جبائية 

استشارات قانونية .
طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حي   22 رقم  الفسح  تجزئة  وجدة 
الطابق الساني   2 السالم مكسب رقم 

بركان - 63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عث اني سهام عنوانه)ا) 2 
زنقة االزهر حي السالم بركان 63300 

بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عث اني سهام عنوانه)ا) 2 
زنقة االزهر حي السالم بركان 63300 

بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   07 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 338.

224I

HORICOM

DIV-EXPERTISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

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

MAROC
DIV-EXPERTISES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 21 
شارع الحسن الثاني رقم س3 املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.37433

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  09 شتن0ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  DIV-EXPERTISES الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
 21 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
شارع الحسن الثاني رقم س3 املدينة 
املغرب  مكناس   50000  - الجديدة 

نتيجة ل : أزمة القطاع.
 21 و حدد مقر السصفية ب رقم 
شارع الحسن الثاني رقم س3 املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب. 
و عين:

و  اعسيسل  نبيل   السيد)ة) 
املج ع   14 شقة   9 ع ارة  عنوانه)ا) 
السكني موالي اس اعيل الثانوية م 
مكناس املغرب ك صفي   50000 ج  

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 539.

225I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

ORAMAN TERROIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
ORAMAN TERROIR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1504 

الحي املح دي  - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ORAMAN TERROIR SARL

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

)مسسحضرات  كي اوية  منسجات 

تج يل).

- السعبئة والسغليف )مسسحضرات 

السج يل).

لالسسيراد  وساطة   أو  تجارة   -

والسصدير..

 1504  : االجس اعي  املقر  عنوان 

ورزازات   45000  - املح دي   الحي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 750   : ابعاشن  نهلين  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 750   : ابعاشن  ناهد  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ابعاشن عنوانه)ا)  نهلين  السيدة 

1504 الحي املح دي 45000 ورزازات 

املغرب.

عنوانه)ا)  ابعاشن  ناهد  السيدة 

1504 الحي املح دي 45000 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابعاشن عنوانه)ا)  نهلين  السيدة 

1504 الحي املح دي 45000 ورزازات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم -.

226I

elite compta

لينوميغا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc

لينوميغا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرباط - 

اكدال، 14، شارع االطلس، الشقة 

رقم 16. - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

لينوميغا.

غرض الشركة بإيجاز : اسسيراد و 

توزيع املك الت الغذائية.

 - الرباط   : عنوان املقر االجس اعي 

الشقة  شارع االطلس،   ،14 اكدال، 

رقم 16. - 10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الهرش مح د :  334 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مشعر طارق :  333 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مغفري خالد  :  333 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الهرش  السيد 

 SQ ANDRE BRETON 49000  13

 ANGERS- France PW  49000

.ANGERS FRANCE

عنوانه)ا)  طارق  مشعر  السيد 

 Salé, AV Massira Khadra, Villa

 Salma, Bettana 11000 SALE

املغرب.

عنوانه)ا)  خالد   مغفري  السيد 

 Rue Ahmed Amine, Etage  ,8

 2, Apt 8, Casablanca 20000

CASABLANCA املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الهرش  السيد 

 SQ ANDRE BRETON 49000  13

 ANGERS- France PW  49000

ANGERS FRANCE

عنوانه)ا)  طارق  مشعر  السيد 

 Salé, AV Massira Khadra, Villa

 Salma, Bettana 11000 SALE

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106517.

227I
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ائس انية الشريفي مبارك

سارمدان

Ste SARMADAN 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ائس انية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب
سارمدان Ste SARMADAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز اقا 
يغان فم الزكيط - 84022 طاطا 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.545

الشريك  قرار  ب قس�سى 
يونيو   23 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020
درهم«   90.000,00« قدره  ب بلغ 
إلى  درهم«   10.000,00« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   100.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بساريخ  االبسدائية بطاطا  

2020 تحت رقم 51.

228I

Cabinet LAMRINI HADI

 EDUCA PLUS
D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
 EDUCA PLUS

D›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
فيرونا حي املطار الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EDUCA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PLUS D’ENSEIGNEMENT PRIVE

معهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسعليم الخاص.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000  - الناظور  فيرونا حي املطار 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الوكيلي عبد الرزاق :  334 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 333   : السيد البوكيلي املصطفى 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الوكيلي عبد القادر :  333 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرزاق  عبد  الوكيلي  السيد 

الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

املصطفى  البوكيلي  السيد 

عنوانه)ا) حي الفطواكي زنقة النرجس 
رقم 18 62000 الناظور املغرب.

القادر  عبد  الوكيلي  السيد 

مدينة   14 دليلة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق  عبد  الوكيلي  السيد 

الثاني  الحسن  شارع  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب

املصطفى  البوكيلي  السيد 

عنوانه)ا) حي الفطواكي زنقة النرجس 
رقم 18 62000 الناظور املغرب

القادر  عبد  الوكيلي  السيد 

مدينة   14 دليلة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 04 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3002.

229I

VISION VASTE CONSULTING

TIR NAVAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

TIR NAVAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي اس اعيل إقامة زهراء الطابق 

السفلي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TIR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAVAL

النفل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسلع  والوطني  الدولي  الطرقي 

والبضائع.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
موالي اس اعيل إقامة زهراء الطابق 

السفلي - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بويدية   نورالدين  السيد  
 356 رقم  النصر  حي  عنوانه)ا) 

البحراوي 15400 تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوبكر  يونس  السيد 
وجلت اضهر الذيب ايت علي أولحسن 

15400 تيفلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233380.
230I

LAAJEB ACCOUNTING

LIOCALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

LIOCALL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املركز 
السجاري والية سنتر الطابق الرابع 
مكسب رقم 42، تطوان - 93000 

تطولن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
27427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIOCALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكاملات،  واسسقبال  إجراء  اتصال: 

و  االستشارة  الزبائن،  مساعدة 

السوجيهات في مجال االتصال.

     نصيحة االتصال مزود خدمات 

االتصاالت واإلعالن السجارة،

    إنشاء وتشغيل مراكز االتصال 

خدمات  ج يع  وكذلك  الهاتفية 

االتصاالت والتسويق،

الك بيوتر  برامج  تص يم       

املسعلقة باالتصاالت،

تشغيل  دمج،  توزيع،  تطوير، 

ب راكز  املسعلقة  الخدمات  وكافة 

االتصال في املغرب وفي الخارج،

اسسيراد البضائع والك بيوتر      

واملواد اإللكترونية،

األجهزة  وبيع  شراء  تسويق،      

واألجهزة  الك بيوتر  وأجهزة 

اإللكترونية،

مسنوعة  كهربائية  أع ال   

وتوصيالت كهربائية،

املركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الرابع  الطابق  سنتر  والية  السجاري 

 93000  - تطوان   ،42 رقم  مكسب 

تطولن املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الوالي خالد  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوالي خالد  عنوانه)ا) 246 

شارع وهران حي الزهور  30050 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوالي خالد  عنوانه)ا) 246 

شارع وهران حي الزهور 30050 فاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2859.

231I

FIDUBAC SARL

MEDITERRANEAN ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

  MEDITERRANEAN ALUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الكندي شارع 20 رقم 34 الناظور - 

62000  الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MEDITERRANEAN ALUM

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم

 توزيع األملنيوم

 تصنيع مادة األملنيوم

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   34 رقم   20 الكندي شارع 

62000  الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : زكرياء  اعراب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اعراب زكرياء عنوانه)ا) حي 
الناظور    62000 وهدانه بني انصار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعراب زكرياء عنوانه)ا) حي 
الناظور   62000 انصار  بني  وهدانه 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 غشت 

2020 تحت رقم 2919.
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ACOMS Consulting

PAMU CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACOMS Consulting
رقم 2 ع ارة 13 شارع ادريس 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب
 PAMU CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 36 
شارع ادريس الثاني الطوابق 5,6,7 و 
8 املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PAMU : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSULTING SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة 36 

شارع ادريس الثاني الطوابق 5,6,7 و 

50000 مكناس  8 املدينة الجديدة - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 28.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد باتريك ستينز :  140 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 VANTHOURNOUT السيدة 

حصة   MURIEL ANNE R :  140

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 8 السيد باتريك ستينز عنوانه)ا) 

مكناس   50000 املدينة  بنعبو  درب 

املغرب.

 VANTHOURNOUT السيدة 

MURIEL ANNE R عنوانه)ا) بلجيكا 

1050 98 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 8 السيد باتريك ستينز عنوانه)ا) 

مكناس   50000 املدينة  بنعبو  درب 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2607.
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ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CEPHALOPOD SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال0ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

CEPHALOPOD SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسجد رقم 02 الطابق االول شقة 
رقم 01 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CEPHALOPOD SUD

غرض الشركة بإيجاز : السصدير، 

التسويق  النقل،  الشراء،  و  البيع 

ملخسلف أنواع األس اك و املنسوجات 

و  أولية  مواد  تجهيزات،  البحرية، 

بشكل عام كل ماله عالقة بالصناعة 

و السجارة البحرية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق االول شقة   02 املسجد رقم 
رقم 01 - 73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد شايق :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد فواد بنعاللي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شايق  سعيد  السيد 

اكادير   80000 اليغ  تجزئة   338

املغرب.

عنوانه)ا)  بنعاللي  فواد  السيد 

353 حي اليغ 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنعاللي  فواد  السيد 

353 حي اليغ 80000 اكادير املغرب

عنوانه)ا)  شايق  سعيد  السيد 

اكادير   80000 اليغ  تجزئة   338

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن0ر 2020 تحت رقم 680.
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مكسب الرياني لل حاسبة

دوط كاش
إعالن مسعدد القرارات

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم230  تطوان ، 

93040، تطوان املغرب

دوط كاش »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

موالي الحسن حي األغراس مرتيل - 

93150 مرتيل املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26245

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 01 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

الذي ينص على   :7  -  6 بند رقم 

تفويت السيد ياسين اعسيلة  مايلي: 

 100 حصة اجس اعية من أصل   50

الكهان  السيد عي�سى  لفائدة  حصة 

 01 بساريخ  دره ا   50.000 بقي ة 

تفويت السيد ياسين   .  2020 شتن0ر 

من  اجس اعية  حصة   50 اعسيلة 

السيد  لفائدة  حصة   100 أصل 

 50.000 بقي ة  مصطفى  الكهان 

دره ا بساريخ 01 شتن0ر 2020.

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: اسسقالة السيد اعسيلة ياسين 

مصطفى  الكهان  السيد  وتعيين 

مسيرا جديدا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2882.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE AMIME TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE AMIME TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي رقم 279 تجزئة أدمين أيت 
ملول إنزكان - 86150 أيت ملول 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

21053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AMIME TRANS

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة أدمين أيت   279 األر�سي رقم 

ملول  أيت   86150  - إنزكان  ملول 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : عاميم  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عاميم  مح د  السيد 

تجزئة أدمين أيت   279 بلوك أ رقم 

ملول 86150 أيت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عاميم  مح د  السيد 

تجزئة أدمين أيت   279 بلوك أ رقم 

ملول 86150 أيت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1458.
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE ELAMO TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE ELAMO TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 101 طريق 

الصحراء الطابق 1 وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

35537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELAMO TRAVAUX

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بائع   + االملنيوم  نجارة   + البناء 

العقاقير + مفاوض.

 101  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - وجدة   1 الطابق  الصحراء  طريق 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : العوني  مسلم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العوني  مسلم  السيد 

 151 رقم  اليرموك  زنقة  النصر  حي 

وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العوني  مسلم  السيد 

 151 رقم  اليرموك  زنقة  النصر  حي 

وجدة 60000 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1894.
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Tulipan Immobilier

 TULIPAN IMMOBILIER
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Tulipan Immobilier

 Rue Ibn Zaidoune ، 90000،

Tanger Maroc

 TULIPAN IMMOBILIER S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ابن 
زيدون ع ارة فرح - بلوك ب - مابين 

الطابقين رقم 33. - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TULIPAN IMMOBILIER S.A.R.L

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

: زنقة ابن  عنوان املقر االجس اعي 

مابين   - بلوك ب   - زيدون ع ارة فرح 

طنجة   90000  -  .33 الطابقين رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 270   : السيد املنسصر أبضالص 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 270   : أبضالص  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 99   : أبضالس  شعيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 99   : أبضالس  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عبد السالم أبضالس :  99 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

63 حصة    : السيد ع ر أبضالس 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

أبضالص  املنسصر  السيد 

 - بوبانة   - تجزئة القادرية  عنوانه)ا) 

فيال أبضالص رقم 26 90000 طنجة 

املغرب.

السيد خالد أبضالص عنوانه)ا) 

السرور رقم  زيدون ع ارة  ابن  زنقة 

39 90000 طنجة املغرب.

السيد شعيب أبضالس عنوانه)ا) 

امراح الشلوح زنقة السطات جامع 

املقراع 90000 طنجة املغرب.

السيد مح د أبضالس عنوانه)ا) 

أبضالص  ع ارة  تاشفين  ابن  شارع 

90000 طنجة املغرب.

أبضالس  السالم  عبد  السيد 

زنقة  الشلوح  امراح  عنوانه)ا) 

 90000 املقراع  جامع  السطات 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  أبضالس  ع ر  السيد 

  42 رقم   - بوبانة   - القادرية  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

أبضالص  املنسصر  السيد 
 - بوبانة   - تجزئة القادرية  عنوانه)ا) 
فيال أبضالص رقم 26 90000 طنجة 

املغرب
أبضالس  السالم  عبد  السيد 
زنقة  الشلوح  امراح  عنوانه)ا) 
 90000 املقراع  جامع  السطات 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233635.
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ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

CENELEC
إعالن مسعدد القرارات

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب
CENELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 206 
طريق اوالد زيان - 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.743817

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   23 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :  -  1 رقم  قرار 
لسوقيع  املشترك  السفويض  مايلي:  

البنكي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
على  ينص  الذي   :20 رقم  بند 
 / العادي  العام  الج ع   - مايلي: 
 + السفويض املشترك لسوقيع البنكي 

توزيع األرباح
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 18013.

239I
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RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ADARRISSA CARROSSERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 ADARRISSA CARROSSERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 

حي االدارسة تجزئة النعيم فاس  - 

30000  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADARRISSA CARROSSERIE

عامل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصفائح املعدنية.

 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - حي االدارسة تجزئة النعيم فاس  

30000  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  العلمي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  العلمي  السيد 
النعيم  تجزئة  االدارسة  حي   8 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  العلمي  السيد 
النعيم  تجزئة  االدارسة  حي   8 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2012.

240I

F.B.A.K GESTION SARL

RHAMNA ECOLO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 RHAMNA ECOLO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجس اعي

 BIR ANZARANE RESIDENCE

 CHAIBI APPT 1 BEN GUERIR

43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RHAMNA ECOLO SARL AU

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت

تنظيم امللسقيات و املناسبات.

 BD BIR  : عنوان املقر االجس اعي 

 ANZARANE RESIDENCE CHAIBI

APPT 1 BEN GUERIR 43150 ابن 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد املصطفى بنح ان :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنح ان  املصطفى  السيد 
 78 رقم   03 املرسطان  عنوانه)ا) 

امرشيش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنح ان  املصطفى  السيد 
 78 رقم   03 املرسطان  عنوانه)ا) 

امرشيش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 138.

241I

CANOCAF SARL

NADO WEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

NADO WEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي أوالد 

ابراهيم 1، شارع املسيرة زنقة 109 

الطابق الثاني رقم 1  - 62000 

الناظور  املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15175

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

طريق :  -.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 03 غشت 

2020 تحت رقم 2591.

242I

SAFI COMPTA

STE KAYADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFI COMPTA

 APPT 4 IMM 3 AV IBN

 BATTOUTA ، 46000، SAFI

MAROC

STE KAYADIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز سوق 

تكاط  - 44132 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAYADIS
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و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع السلع.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الصويرة   44132  - تكاط   سوق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   700   : رشيد  كيا  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد كيا املحفوظ  :  300 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املحفوظ   كيا  السيد 

رقم 82 حي املسيرة  41000 شيشاوة 

املغرب.

حي  عنوانه)ا)  رشيد  كيا  السيد 

املسيرة  41000 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  رشيد  كيا  السيد 

املسيرة  41000 شيشاوة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 174.

243I

COMPTA UNITED

TRANS PALESTINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTA UNITED

 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP

 3412 SIDI TALHA، 93000،

TETOUAN MAROC

TRANS PALESTINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

كويل ا تجزئة عين السعد بلوك 

أ رقم 57  تطوان 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PALESTINE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

كويل ا تجزئة عين السعد بلوك أ رقم 

57  تطوان 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد ابن حقي باسم 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابن حقي باسم عنوانه)ا) 

سعد  عين  إقامة  معدان  بني  شارع 

 1 1 رقم  الطابق   1 بلوك ج ع ارة   9

كويل ا  93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابن حقي باسم عنوانه)ا) 

سعد  عين  إقامة  معدان  بني  شارع 

 1 1 رقم  الطابق   1 بلوك ج ع ارة   9

كويل ا 93000 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

31 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2020 تحت رقم 2834.

244I

HORICOM

 AYMANE DE PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 AYMANE DE PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 19 

تجزئة لبابة محل رقم 2 - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.27827

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  05 شتن0ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 AYMANE DE PROMOTION

رأس الها  مبلغ    IMMOBILIERE

مقرها  وعنوان  درهم   1.000.000

19 تجزئة لبابة محل  اإلجس اعي رقم 

املغرب  مكناس   50000  -  2 رقم 

نتيجة ل : أزمة القطاع.

 19 و حدد مقر السصفية ب رقم 

 50000  -  2 محل رقم  تجزئة لبابة  

مكناس املغرب. 

و عين:

السيد)ة) بنعي�سى  بقي و عنوانه)ا) 

 50000 2 2 مرجان  7 الطابق  ع ارة 

مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 538.

245I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

V7 HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

V7 HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.446151

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   26 في  املؤرخ 

»أع ال أو  تغيير نشاط الشركة من 

إنشاءات مسنوعة

لحسابها  الشركة  »تع ل  إلى   «

الخاص في استث ار أو إدارة األوراق 

املالية القابلة للسحويل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744929.

246I



12261 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

AFA PARTNERS

PRIM SOIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFA PARTNERS

 LOT B N° 305 AGADIR BAY

 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

PRIM SOIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 
B946 املنطقة الصناعية أيت مللول 

إنزكــان - 86603 إنزكــان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

21063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PRIM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SOIL

الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بشكل عام )الح ضيات والخضروات 

الفواكه)،  و  والحبوب  البواكر  و 

الفالحية  املنسوجات  ج يع  تصدير 

من  أو  الشركة  طرف  من  املنسجة 

طرف شركات أخرى مغربية، تصدير 

الفواكه و الخضرـ تصبير و تلفيف و 

تخزين ج يع الفواكه و الخضروات 

واملواد  املنسجات  ج يع  اسسيراد 

املعدات  وج يع  الزراعية  واألدوات 

اإلنساج  نشاط  مل ارسة  الالزمة 

والسعبئة والسغليف و السلفيف..

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة رقم 
B946 املنطقة الصناعية أيت مللول 

إنزكــان - 86603 إنزكــان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 5.000   : السيد جواد منصوري 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 5.000   : السيد نور الدين قانت 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد منصوري عنوانه)ا) 
 80000 34 فونتي اكادير  حي ت رقم 

اكادير املغرب.
السيد نور الدين قانت عنوانه)ا) 
اكادير  مارينا   12 رقم   22 ع ارة 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد منصوري عنوانه)ا) 
 80000 34 فونتي اكادير  حي ت رقم 

اكادير املغرب
السيد نور الدين قانت عنوانه)ا) 
اكادير  مارينا   12 رقم   22 ع ارة 

80000 اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1463.
247I

مكسب ادريس للحسابات

صوبيبري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب

صوبي0ري شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 72 
مكرر بلوك س حي كريو زواغة فاس 

- 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

صوبي0ري.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة

.

 72 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

مكرر بلوك س حي كريو زواغة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادريس بناني :  330 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د ابن الشارف  :  340 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : العسري  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بناني  ادريس  السيد 

دوار البكارة املساعدة سيدي سلي ان 

30000 فاس املغرب.

الشارف   ابن  مح د  السيد 
28 حي الرجاء  1 رقم  عنوانه)ا) زنقة 

 30000 فاس  الكامل  موالي  اجنان 

فاس املغرب.

السيد ادريس العسري عنوانه)ا) 

دوار البكارة املساعدة سيدي سلي ان 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بناني  ادريس  السيد 

دوار البكارة املساعدة سيدي سلي ان 

30000 فاس املغرب

الشارف   ابن  مح د  السيد 
28 حي الرجاء  1 رقم  عنوانه)ا) زنقة 

 30000 فاس  الكامل  موالي  اجنان 

فاس املغرب

السيد ادريس العسري عنوانه)ا) 

دوار البكارة املساعدة سيدي سلي ان 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2030.

248I

MAY CONSULTING

ADAF TRUCK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

ADAF TRUCK LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

صنهاجة اقامة اف شقة رقم 43 

لفيالت - 20300 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

222789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2010 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ADAF  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.TRUCK LOGISTICS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 43 رقم  شقة  اف  اقامة  صنهاجة 

البيضاء  الدار   20300  - لفيالت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عادل بلعسل :  800 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة الهام ادقاق :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد عادل بلعسل : 800 بقي ة 

100 درهم.

السيدة الهام ادقاق : 200 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعسل  عادل  السيد 
رقم  شقة  اف  اقامة  صنهاجة  زنقة 

البيضاء  الدار   20300 لفيالت   43

املغرب.

عنوانه)ا)  ادقاق  الهام  السيدة 

 2 شقة   1 الطابق  نوفشاطيل   2

البيضاء  الدار   20300 بيلفيدير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلعسل  عادل  السيد 
زنقة صنهاجة اقامة اف شقة رقم 43 

لفيالت 20300 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

249I

تفرانت كونساي ش.م.م

 LMRINI PÄTISSERIE

BOULANGERIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الجديد رقم 1063 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب

 LMRINI PÄTISSERIE

BOULANGERIE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوفاء رقم 472 - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5405

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 LMRINI PÄTISSERIE  :

.BOULANGERIE SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخ0زة والحلويات.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العرائش   92000  -  472 رقم  الوفاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : االمين  املريني  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االمين  املريني  السيد 
 92000   772 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االمين   املريني  السيد 
 92000   772 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 565.

250I

LQH PRESS

LQH PRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LQH PRESS

س/ و نشاط مركز األع ال, شارع زيد 

بن الرفاعي الطابق الثالث املعاريف 

، 20000، الدار البيضاء املغرب

LQH PRESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي س/ و 

نشاط مركز األع ال, شارع زيد بن 

الرفاعي الطابق الثالث املعاريف - 

20000 الدارلبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LQH  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PRESS

غرض الشركة بإيجاز : الصحافة.

و  س/   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  زيد  شارع  األع ال,  مركز  نشاط 

 - املعاريف  الثالث  الطابق  الرفاعي 

20000 الدارلبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الغرايري  وسيم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وسيم الغرايري عنوانه)ا) 

 3 محج الحسن السكساني طابق   25

كوتيي  20000 الدارلبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وسيم الغرايري عنوانه)ا) 

 3 محج الحسن السكساني طابق   25

كوتيي  20000 الدارلبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

251I

HORICOM

HLAYSITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

HLAYSITRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة س3 

محل 22 بس ة 3 - 50000 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.43391

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  09 شتن0ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ     HLAYSITRAV

مقرها  وعنوان  درهم   60.000

اإلجس اعي ع ارة س3 محل 22 بس ة 

3 - 50000 مكناس املغرب نتيجة ل : 

أزمة القطاع.

ع ارة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 50000  -  3 بس ة   22 محل  س3 

مكناس املغرب. 
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و عين:

السيد)ة) عبد العالي  الحالي�سي و 
عنوانه)ا) املنتزه 2 رقم 310 ايت والل 

املغرب  مكناس   50000 عرمة  عين 

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 540.

252I

COMPTASIG

 SOCIETE » LEADER
 BUSINESS MARKETING

INVEST«  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

 SOCIETE » LEADER BUSINESS

 MARKETING INVEST«  SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

األطلس مج وعة 2 رقم  46 سيدي 

يحي  الغرب - 14250  سيدي يحي  

الغرب املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1625

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بوحوثة   نوال    )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجس اعية من أصل 100 

فاط ة   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

شتن0ر   04 بساريخ  العكباني   الزهراء  

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 11 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2020/198.

253I

ائس انية الشريفي مبارك

سرمدان
STE SARMADAN 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ائس انية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب
سرمدان STE SARMADAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي مركز اقا 
يغان فم الزكيط - 84022 طاطا 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.545

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيير   2020 يونيو   23 املؤرخ في 
اللوازم  »بيع  من  الشركة  نشاط 
»االنشطة  إلى  املدرسية«  و  املكسبية 

السياحية
وسيط تجاري بيع اللوازم املكسبية 

بالسقسيط
االشغال املخسلفة او البناء«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بساريخ  االبسدائية بطاطا  

2020 تحت رقم 51.

254I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CREACIONES Y REFORMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

 CREACIONES Y REFORMAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة حي 

باب سبسة اقامة »علياء 12-1«رقم 

12  - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

27455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CREACIONES Y REFORMAS

غرض الشركة بإيجاز : -اسسيراد و 

تصدير وتجارة االثاث الخشبية،

- مقاول الديكور أو زخرفة الشقق 

االشغال  أو  البناء  في  مقاول   -

املسنوعة،.

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة حي 
1-12«رقم  »علياء  اقامة  باب سبسة 

12  - 93100 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد جويد مح د رضا :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جويد مح د رضا عنوانه)ا) 

كايي اسبينو 16 ب 3 أ سبسة 51001 

سبسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

لعابدين  زين  جويد  السيد 

عنوانه)ا) شارع ح ص زنقة السقدم 

رقم 20 93000 تطوان املغرب

السيد جويد مح د رضا عنوانه)ا) 

كايي اسبينو 16 ب 3 أ سبسة 51001 

سبسة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2888.

255I

MON COMPTABLE SARL

AL IKHAE CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

AL IKHAE CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 65 زنقة 

مح د بن بوج عة ع ارة مالكي 

الطابق الثاني  شقة 4 - 60000 

وجدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.18889

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  08 شتن0ر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) هيثم 

لقبول  تبعا  وحيد  ك سير  صحراوي 

اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1924.

256I
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE KRIMARI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE KRIMARI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 812 

تجزئة السن ية وسالن - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE KRIMARI TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البصائع لحساب الغير

- أشغال مخسلفة أو البناء.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 812 

 50080  - وسالن  السن ية  تجزئة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الكريم  عبد  الع اري  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  الع اري  السيد 

السن ية  تجزئة   812 رقم  عنوانه)ا) 

وسالن 50080 وسالن املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  الع اري  السيد 

السن ية  تجزئة   812 رقم  عنوانه)ا) 

وسالن 50080 وسالن املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2616.

257I

FIDU.ECO

ALOUAT TRANS
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

ALOUAT TRANS

ب قس�سى  الج ع العام االسسثنائي 

الكائن   ALOUAT TRANS لشركة 

شارع   170  : ب  االجس اعي  مقرها 

االول  الطابق  نسرين  اقامة  فاس 

رقم 6  170 شارع فاس اقامة نسرين 

90000  طنجة    6 الطابق االول رقم 

املغرب املؤرخ في 24 نون0ر 2011 تقرر 

مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

السجاري الكائن ب : 170 شارع فاس 

رقم  االول  الطابق  نسرين  اقامة 

نسرين  اقامة  فاس  شارع   170  6

طنجة   90000  6 الطابق االول رقم 

شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 

مالكة  بصفتها   :  ALOUAT TRANS

لألصل السجاري و شركة الوات عبد 

هللا بصفتها مسيرة حرة.

258I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE SERHIRI INFO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM

رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لح ر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

STE SERHIRI INFO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

123 طابق أر�سي زنقة موالي يوسف  

- 52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERHIRI INFO SARL

غرض الشركة بإيجاز : - السجارة

- بيع املكسبيات

- بيع معدات املعلوميات .

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

123 طابق أر�سي زنقة موالي يوسف  

- 52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الصغيري اس اعيل :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : ياسين  الصغيري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الصغيري مصطفى :  250 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اس اعيل  الصغيري  السيد 
عنوانه)ا) رقم 137 تجزئة واد الذهب  

52000 الرشيدية املغرب.
السيد الصغيري ياسين عنوانه)ا) 
رقم 03 زنقة 05 شارع عالل بن عبد 

هللا 52350 الرشيدية املغرب.
مصطفى  الصغيري  السيد 
شارع   05 زنقة   03 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية   52350 عالل بن عبد هللا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
اس اعيل  الصغيري  السيد 
عنوانه)ا) رقم 137 تجزئة واد الذهب  

52000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 782.
259I

cabinet comptable aziz

REBELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
REBELLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 زاوية 
أبوسفيان و ابن كسير معاريف  - 
20100 الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.347505
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2019 نون0ر   11 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    REBELLE الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
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مقرها اإلجس اعي 61 زاوية أبوسفيان 

 20100  - معاريف   كسير  ابن  و 

: حل  الدارالبيضاء  املغرب نتيجة ل 

الشركة قبل األجال القانونية.
61 زاوية  و حدد مقر السصفية ب 

 - معاريف   كسير  ابن  و  أبوسفيان 

20100 الدارالبيضاء  املغرب. 

و عين:

السيد)ة) سناء  برادة  و عنوانه)ا) 

لوري  إقامة   3011 اقلي ية  ط   20

الدارالبيضاء    27182 بوسكورة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم 35624.

260I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE CMETP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لح ر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

STE CMETP SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 33 
رقم 32 الحي الجديد اوالد الحاج  - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12563

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  20 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأس الها    STE CMETP SARL

100.000 درهم.

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 33 
 - الحي الجديد اوالد الحاج    32 رقم 

 : الرشيدية املغرب نتيجة ل   52000

تلقائي.

 33 و حدد مقر السصفية ب زنقة 
 - الحي الجديد اوالد الحاج    32 رقم 

52000 الرشيدية املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ياسين  واحي  و عنوانه)ا) 
الحي الجديد اوالد   32 رقم   33 زنقة 

املغرب  الرشيدية   52000 الحاج  

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 251.

261I

FIDORO MULTI-SERVICES

SLAOUI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

SLAOUI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي وادي 

الشياف، شارع أوسرد، رقم 139، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SLAOUI SERVICES

السطهير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحشرات  ومحاربة  والسعقيم 

والبستنة..

عنوان املقر االجس اعي : حي وادي 

 ،139 رقم  أوسرد،  شارع  الشياف، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : العلوط  السيد مح د 

حصة بقي ة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العلوط  مح د  السيد 

سال 11070 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العلوط  مح د  السيد 

سال 11070 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  الدهب   بوادي  االبسدائية 

تحت رقم 725.

262I

cabinet comptable aziz

BOUCHERIE YASMINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

BOUCHERIE YASMINA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 50 زنقة 

49 حي يس ينة 5 عين الشق - 

20460 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.198971

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2020 يناير   07 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BOUCHERIE الوحيد  الشريك 

YASMINA  مبلغ رأس الها 100.000 

 50 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

 - 5 عين الشق  49 حي يس ينة  زنقة 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20460

ل : حل الشركة قبل األجال القانونية.

 50 ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 - 5 عين الشق  49 حي يس ينة  زنقة 

20460 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  الحكيمي   نجاة   السيد)ة) 

حي يس ينة   111 زنقة    3 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   20460 الشق  عين   5

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 5531.

263I

sacompta sarl au

STE SITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب

STE SITA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجس اعي 

 HAY ENNAHDA OUTAT EL

 HAJ  OUTAT EL HAJ  33300

.BOULEMANE  MAROC

تغيير نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1247

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيير   2020 24 غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »البناء واالشغال 

املخسلفة +مثحادت +م ول الحفالت 

الحفالت  +م ول  »مثحادت  إلى   «

+االرادات والصادرات +نقل البضائع 

لحساب الغير +النقل الدولي ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  االبسدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 344/2020.

264I

cabinet comptable aziz

JRHALF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

JRHALF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي أنا�سي 

3 مدخل 10 ش 153 ط 1 سيدي 

ال0رنو�سي - 20600 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.170901

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2018 دجن0ر   15 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد JRHALF  مبلغ 

رأس الها 10.000 درهم.

أنا�سي  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
سيدي   1 ط   153 ش   10 مدخل   3
الدارالبيضاء   20600  - ال0رنو�سي 
حل الشركة قبل   : املغرب نتيجة ل 

األجال القانونية.
أنا�سي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
سيدي   1 ط   153 ش   10 مدخل   3
الدارالبيضاء   20600  - ال0رنو�سي 

املغرب. 
و عين:

جغالف  عبداملجيد    السيد)ة) 
ش   10 مدخل   3 أنا�سي  و عنوانه)ا) 
 20600 1 سيدي ال0رنو�سي  153 ط 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم 36177.
265I

cabinet comptable aziz

KAHI MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب
KAHI MAILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 60  زنقة 
312 حي ي والي عبدهللا عين الشق  

- 20460 الدارالبيضاء  املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.144969

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2018 دجن0ر   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة   KAHI MAILLE حل 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
312 حي ي والي  60  زنقة  اإلجس اعي 
 20460  - الشق   عين  عبدهللا 

لحل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء  

الشركة.

و عين:

السيد)ة) كوثر  اهيبو  و عنوانه)ا) 

عبدهللا  ي والي  حي   312 زنقة    60

الدارالبيضاء    20460 الشق   عين 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 27 دجن0ر 2018 وفي 60  زنقة 

312 حي ي والي عبدهللا عين الشق  - 

20460 الدارالبيضاء  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 6421.

266I

alexi

GRACE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،

casablanca maroc

GRACE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ركراكا 

إقامة الكورنيش شقة 1 إقامة 2  - 

20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

458489

 26 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 ف0راير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GRACE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال البناء.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ركراكا إقامة الكورنيش شقة 1 إقامة 

2  - 20300 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الحسيني  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : الحسيني  أح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500  : الحسيني  رشيد  السيد   

بقي ة 100 درهم.

 500  : الحسيني  أح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد الحسيني عنوانه)ا) 

3 عين الشق  2 الطابق  20 حي النور 

20300 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الحسيني عنوانه)ا) 

3 عين الشق  2 الطابق  20 حي النور 

20300 الدار البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 732631.

267I

AMATRUST

LATHOO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

LATHOO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 Avenue وعنوان مقرها اإلجس اعي
 El Haj Hassan 2A ’Lalla Ghita’

Akkari  - . Rabat MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
145623

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LATHOO
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيتزا,ج يع أنواع الوجبات السريعة.

ج يع  أو  االسسقباالت  تنظيم 
املناسبات..

 Avenue  : عنوان املقر االجس اعي 
 El Haj Hassan 2A ‘Lalla Ghita’

.Akkari  - . Rabat MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 Kawtar YOUSSEFI : السيدة 

500 بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 Kawtar YOUSSEFI السيدة 
 Sect 10 Résidence عنوانه)ا) 
 Ouhoud, Appartement 10,
 Rue Attoute, Hay Riad . RABAT

.Maroc
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Kawtar YOUSSEFI السيدة 
 Sect 10 Résidence عنوانه)ا) 
 Ouhoud, Appartement 10,
 Rue Attoute, Hay Riad . RABAT

Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 3380.

268I

MCH CONSULTING

MINJO APPART HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MINJO APPART HOTEL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Boulevard Sidi Mohammed Ben

  Abdellah TWIN ATLANTIC N°21

  Quartier Loubila CASABLANCA

20000 - الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.394025

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MINJO APPART الوحيد  الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ    HOTEL

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 Boulevard Sidi Mohammed Ben

  Abdellah TWIN ATLANTIC N°21

  Quartier Loubila CASABLANCA

20000 - الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : جائحة كرونا في املغرب.

ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 Boulevard Sidi Mohammed Ben

  Abdellah TWIN ATLANTIC N°21

  Quartier Loubila CASABLANCA

20000 - الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و   FU  QINMIN السيد)ة) 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744597.

269I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

  LARA  PAINTS « «

S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV »D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

 LARA  PAINTS «  S.A.R.L.AU «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 

 IMMEUBLE 39 DAR LAKBIRA

 MERS AL KHEIR / TEMARA -

12025 TEMARA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  LARA « : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PAINTS «  S.A.R.L.AU

غرض الشركة بإيجاز :  

. .Marchand droguiste en détail

 17  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 IMMEUBLE 39 DAR LAKBIRA

 MERS AL KHEIR / TEMARA -

.12025 TEMARA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 LASRI RACHID :  100 السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد LASRI RACHID عنوانه)ا) 

 Résidence Riad Andalous IMM

 3  N° 9 Avenue Abderrahim

 Bouabid Hay Riad Rabat. 10100

.RABAT MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد LASRI RACHID عنوانه)ا) 

 Résidence Riad Andalous IMM

 3  N° 9 Avenue Abderrahim

 Bouabid Hay Riad Rabat. 10100

RABAT MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 3697.

270I

kamil affaires consulting group sarl au

F.A.F.S CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc
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F.A.F.S CARS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 
رقم 13 حي عن0ر 3-190 املسيرة 2 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
104441

 07 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 F.A.F.S : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  2 املسيرة   3-190 13 حي عن0ر  رقم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 5.000   : السيدة فردوس شهب 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فردوس شهب عنوانه)ا) 
 8 165 الشقة  1 ع ارة  الشرف منار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فردوس شهب عنوانه)ا) 
 8 165 الشقة  1 ع ارة  الشرف منار 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114835.

271I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

YAKUTA CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

YAKUTA CREATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 إقامة 

الواحة بقعة س حي باشكو  - 20470 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

449619

 08 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 أكسوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YAKUTA CREATION

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقليدية.

عنوان املقر االجس اعي : 44 إقامة 

الواحة بقعة س حي باشكو  - 20470 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بيداني إلهام :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : ناجية  حركات  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  إلهام  بيداني  السيدة 
6 الطابق 5 زنقة ارغو 20480 الدار 

البيضاء املغرب.

السيدة حركات ناجية عنوانه)ا) 

نجد   اقامة   19 ع ارة   208 شقة 

20480 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  إلهام  بيداني  السيدة 

6 الطابق 5 زنقة ارغو 20480 الدار 

البيضاء املغرب

السيدة حركات ناجية عنوانه)ا) 

نجد   اقامة   19 ع ارة   208 شقة 

26202 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم 721882.

272I

EURODEFI

ALLANIC AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

ALLANIC AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

خريبكة اقامة نصر B مكسب 29 

الدار البيضاء - 2000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALLANIC AUTO

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 

قطع غيار اإلطارات لج يع املركبات.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 29 مكسب   B نصر  اقامة  خريبكة 

2000 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ALEXANDRE MAURICE السيد

 BD DOCTEUR عنوانه)ا)    JEAN

 SIJILMASSI RES                  ASSADAF

الدار   N7 BOURGONE  2000

البيضاء املغرب.

 SANA GHALOUA السيدة 

 RUE BOUFAKROUNE عنوانه)ا) 

 NR 14 CI EL QUODSTE  2000

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SANA GHALOUA السيدة 

 RUE BOUFAKROUNE عنوانه)ا) 

 NR 14 CI EL QUODSTE  2000

اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742567.

273I

ZOHASI SAHARA

STE SAHASER1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفسح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

STE SAHASER1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مزوار حي الفسح رقم 193  - 70000 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAHASER1

-السجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في اللوازم املكسبية وأجهزة الحاسوب 

املعدات  وتجارة  املراقبة  وكاميرات 

واملنسجات املخسلفة.

-اسسيراد وتصدير وشراء وبيع قطع 

غيار السيارات واألع ال املخسلفة.

- تسويق اللوازم واملعدات املكسبية 

، ومعدات تكنولوجيا املعلومات ،

ملخسلف  واملعدات  -اللوازم 

املنسجات ،.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 70000 -   193 مزوار حي الفسح رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد باهي الحبيب :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : هباب   فريسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحبيب  باهي  السيد 

حي سيدي مح د زنقة املاس رقم 03 

70000 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  السيد فريسن هباب  

 82000 الصحراء  حي  تجزئة   226

طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحبيب  باهي  السيد 

حي سيدي مح د زنقة املاس رقم 03 

70000 العيون املغرب

عنوانه)ا)  السيد فريسن هباب  

 82000 الصحراء  حي  تجزئة   226

طانطان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 23 يوليوز 

2020 تحت رقم 1569/20.

274I

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

MEKBOVIN شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

شركة MEKBOVIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

املسسخرج من  رقم 20 درب غوطيس 

سيدي ع ر، مكناس - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MEKBOVIN

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسسغالل الفالحي

-2االسسيراد و السصدير 

-3 املساجرة

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسسخرج من  رقم 20 درب غوطيس 

 50000  - مكناس  ع ر،  سيدي 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سعد  بنهدي  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعد  بنهدي  السيد  
 50080 ويسالن   2 ويسالن  رياض 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعد  بنهدي  السيد  
 50080 ويسالن   2 ويسالن  رياض 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2399.

275I

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م

 ذات الشريك الوحيد

 GENIE TRAVAUX ET  شركة

MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 GENIE TRAVAUX ET  شركة

MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

املسسخرج من الدار  رقم 854 رياض 

ويسالن 1 ويسالن مكناس  - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50403

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GENIE TRAVAUX ET شركة  

.MULTISERVICES

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املخسلفة أو البناء

-2 املساجرة.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املسسخرج من الدار  رقم 854 رياض 

ويسالن 1 ويسالن مكناس  - 50080 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لحرش  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحرش  مح د  السيد 

بادو  تجزئة   107 رقم  السالم  حي 

ويسالن 50080 مكناس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لحرش  مح د  السيد 

بادو  تجزئة   107 رقم  السالم  حي 

ويسالن 50080 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

18 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2401.

276I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

SHOWROOM BOUJDOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 SHOWROOM BOUJDOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوفاق بلوك س رقم 20 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SHOWROOM BOUJDOUR

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارة الجديدة واملسسع لة

بيع و شراء أجزاء السيارة

االشغال و الخدمات املخسلفة 

السجارة العامة 

االستراد و السصدير.

مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 70000  -  20 الوفاق بلوك س رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد سيداتي الع ري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيداتي الع ري عنوانه)ا) 

 20 رقم  س  بلوك  الوفاق  مدينة 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيداتي الع ري عنوانه)ا) 

 20 رقم  س  بلوك  الوفاق  مدينة 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 27 غشت 

2020 تحت رقم 1973/20.

277I

FLASH ECONOMIE

TOOL CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TOOL CONSULTING

املؤرخ  العام  الج ع  لقرار  تبعا 

يوليوز   06 بساريخ  البيضاء  الدار  في 

2020 قرر ما يلي

 10 حليب  أيوب  السيد  تفويت 

السيد  لفائدة  اجس اعية   حصص 

مح د أمين ح دوي -

 10 حليب  أيوب  السيد   تفويت 

السيد   لفائدة  اجس اعية   حصص 

زكرياء بحاجي-

إعادة  النظام األسا�سي للشركة- 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء  بالدار   السجارية 

 27 يوليوز 2020 تحت رقم 741003
278I

AFRODITA

SOCIETE SIDI MOTARD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

SOCIETE SIDI MOTARD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 31 زنقة 

القصبة )بالصيو أحرار) - طنجة 

90000 املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.26243

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   3.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »5.000.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233608.

279I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

TRANSPORT OULOUAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ALMY SERVICE

 SIDI MAAROUF LOT AL ZAHR

 N 4، 20450، CASABLANCA

MAROC

TRANSPORT OULOUAD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 SIDI  وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MAAROUF OP ABOUAB

 NASSIM 293 ETG 4 APPT 19 -

. 20250 CASABLANCA  MAROC

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.216613

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تحويل   تم    2015 ماي   13 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 SIDI MAAROUF OP ABOUAB  «

 NASSIM 293 ETG 4 APPT 19 -

 20250 CASABLANCA  MAROC

  ETAG RD SIDI MAAROUF « إلى «

 OPERATION SOUFIANE19  -

 20250 CASABLANCA   MAROC

«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2015 تحت رقم 00580352.

280I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE AL

MOUSTAKBAL
شركة املحاصة

وفاة شريك

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC
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 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL  شركة املحاصة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 04 زنقة 
إبن زيدون بروكس - 90000 طنجة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5595

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 غشت 2020 تم اإلعالم 
و  الدودي  خديجة  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 24 ماي 2013 
بالشكل األتي :

  ، السلي اني   سعيد  السيد)ة) 
230 حصة .

  ، السلي اني   مح د  السيد)ة) 
200 حصة .

  ، السلي اني   طارق  السيد)ة) 
200 حصة .

  ، السلي اني   لطيفة  السيد)ة) 
100 حصة .

  ، السلي اني   حبيبة  السيد)ة) 
100 حصة .

السيد)ة) ملياء السلي اني  ،  100 
حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233605.

281I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL

شركة املحاصة
تفويت حصص

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 04 زنقة 
إبن زيدون بروكس - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5595
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
السلي اني 595 حصة اجس اعية من 
أصل 3.740 حصة لفائدة  السيد )ة) 
غشت   11 بساريخ  السلي اني  مح د 

.2020
سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
السلي اني 781 حصة اجس اعية من 
السيد  لفائدة   حصة   3.740 أصل 
)ة) طارق السلي اني بساريخ 11 غشت 

.2020
سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
السلي اني 695 حصة اجس اعية من 
أصل 3.740 حصة لفائدة  السيد )ة) 
غشت   11 بساريخ  السلي اني  لطيفة 

.2020
سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
السلي اني 695 حصة اجس اعية من 
أصل 3.740 حصة لفائدة  السيد )ة) 
غشت   11 بساريخ  السلي اني  حبيبة 

.2020
سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
السلي اني 974 حصة اجس اعية من 
السيد  لفائدة   حصة   3.740 أصل 
11 غشت  السلي اني بساريخ  ملياء  )ة) 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233605.
282I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL

شركة املحاصة
تحويل الشكل القانوني للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE AL

MOUSTAKBAL شركة املحاصة
و عنوان مقرها االجس اعي 04 زنقة 
إبن زيدون بروكس - 90000 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5595
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 غشت 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املحاصة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233605.
283I

FIBEN

PLATEAUX NEWS  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
PLATEAUX NEWS  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 DB LA RESISTANCE 271
 HASSANIA I RUE 17 EL ALIA

 MOHAMMEDIA - 20800
املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. PLATEAUX NEWS  SARL
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار

صواني املكسب
تأجير واإلدارة.

• تشييد ج يع املباني الفردية أو 
الج اعية لالسسخدامات السكنية أو 
السجارية أو اإلدارية أو الصناعية أو 

غيرها ؛ .
 DB 271  : عنوان املقر االجس اعي 
 LA RESISTANCE HASSANIA I
 RUE 17 EL ALIA MOHAMMEDIA

20800 - املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.993.000 درهم، مقسم كالسالي:
 9.965   : السيد موهوب مح د 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيدة ح ي ون بشرى :  9.965 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد موهوب مح د 
دور أولد بوج عة فضالت بنسلي ان 

20800 املح دية املغرب.
السيدة ح ي ون بشرى عنوانه)ا) 
املح دية   172 رقم  الوحدة  حي 

20800 املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد موهوب مح د 
دور أولد بوج عة فضالت بنسلي ان 

20800 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 917.
284I

B.services

BESSÓ DESIGN GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa
 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc
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BESSÓ DESIGN GROUP شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 شارع 
الحرية - الطابق الثالث، رقم 5 - 
الدار البيضاء - الدار البيضاء 01 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470973
 27 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BESSÓ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DESIGN GROUP
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
املع ارية الداخلية وتص يم الفضاء.
10 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  5 رقم  الثالث،  الطابق   - الحرية 
 01 البيضاء  الدار   - البيضاء  الدار 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد السيد أنس طالب :  2.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد السيد مح د علي الكساني 
درهم   100 بقي ة  حصة   2.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
طالب  أنس  السيد  السيد 
عنوانه)ا)  اإلقامة 26 شقة 04 شارع 
  01 البيضاء  الدار  معاريف  أنوال، 

الدار البيضاء املغرب.
السيد السيد مح د علي الكساني 
هضبة   6 شقة   9 مبنى  عنوانه)ا) 
الدار    01 البيضاء  الدار  مدينة, 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

طالب  أنس  السيد  السيد 
عنوانه)ا) اإلقامة 26 شقة 04 شارع 
  01 البيضاء  الدار  معاريف  أنوال، 

الدار البيضاء املغرب
السيد السيد مح د علي الكساني 
هضبة   6 شقة   9 مبنى  عنوانه)ا) 
الدار    01 البيضاء  الدار  مدينة, 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.
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LK CONSULTING SARL

STE LUXMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
STE LUXMAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الرميالت طريق سبسة مرتيل - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
21133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2016 أكسوبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LUXMAS
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية والبستنة 
معالجة الري بالسقطير

السصدير و االسسيراد.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرميالت طريق سبسة مرتيل - 93000 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد الحسين معدان 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين معدان عنوانه)ا) 
مرتيل  سبسة  طريق  الرميالت  حي 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين معدان عنوانه)ا) 
مرتيل  سبسة  طريق  الرميالت  حي 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطوان  بساريخ 27 أكسوبر 

2016 تحت رقم 5076.
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FLASH ECONOMIE

 PERFECT AUTO
ACCESSOIRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PERFECT AUTO ACCESSOIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املسيرة،زنقة 6 أكسوبر، رقم 6، 

الطابق 3، الشقة 3  - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
470997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PERFECT AUTO ACCESSOIRES
-ضبط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتعديل وتخصيص السطح الخارجي 

لج يع أنواع السيارات ؛
-تجارة وتوزيع واسسيراد وتصدير 
وامللحقات  الغيار  وقطع  اإلطارات 
لل ركبات الخفيفة واملركبات املهنية 

واملركبات الثقيلة واآلالت ؛
-صيانة وإصالح املركبات واآلالت

مه ا  سلعة  أي  وتسويق  -تجارة 
كانت طبيعتها في املغرب أو في الخارج 

؛.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ،6 رقم  أكسوبر،   6 املسيرة،زنقة 
الطابق 3، الشقة 3  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : ياسين   رباج  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين   رباج  السيد 
 45 رقم   16 زنقة  الس ارة  اقامة 
االلفة  20000 الدار البيضاء  املغرب 
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ياسين   رباج  السيد 
 45 رقم   16 زنقة  الس ارة  اقامة 
االلفة  20000 الدار البيضاء  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 470997.
287I
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FLASH ECONOMIE

TYRE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TYRE EXPRESS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسيرة،زنقة 6 أكسوبر، رقم 6، 

الطابق 3، الشقة 3  - 20000  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TYRE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. EXPRESS

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلطارات  وتصدير  واسسيراد  وتوزيع 

لل ركبات  وامللحقات  الغيار  وقطع 

الخفيفة واملركبات املهنية واملركبات 

الثقيلة واآلالت ؛

-صيانة وإصالح املركبات واآلالت 

مه ا  سلعة  أي  وتسويق  -تجارة 

كانت طبيعتها في املغرب أو في الخارج

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ،6 رقم  أكسوبر،   6 املسيرة،زنقة 

الطابق 3، الشقة 3  - 20000  الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 5.000   : فايق   هشام  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فايق   هشام  السيد 
طابق   5 جنان كاليفورنيا ع ارة لينا 
20000  الدار  9 عين الشق   3 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فايق   هشام  السيد 
طابق   5 جنان كاليفورنيا ع ارة لينا 
الدار   20000 9 عين الشق   3 شقة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 470107.
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ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 LIBRAIRIE PAPETERIE شركة
DE AZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 LIBRAIRIE PAPETERIE DE شركة
AZ  شركة ذات املسؤولية املحدودة

 R3 وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 مكرر
زنقة املسسوصف اسباتا مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.49935

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مسال  أمال  )ة)   السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.500

سعيد  بديبي بساريخ 05 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   03 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2333.
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املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

MOND DE L›EAU SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

Mond de l›eau SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 

رشيد الشطر الثالث بلوك 4 رقم  

21 صندوق  رقم 1318 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Mond : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.de l’eau SAHARA

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة 

االستراد و السصدير

النقل

ج يع االشغا ل والخدمات

عنوان املقر االجس اعي : حي موالي 

رشيد الشطر الثالث بلوك 4 رقم  21 

صندوق  رقم 1318 - 70000 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : السيد مح د سالم االس اعيم 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

السيد اح د سوجع :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االس اعيم  سالم  مح د  السيد 

الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

الثالث بلوك 4 رقم  21 صندوق  رقم 

1318 70000 العيون املغرب.

السيد اح د سوجع عنوانه)ا) حي 

 4 موالي رشيد الشطر الثالث بلوك 

رقم  21 صندوق  رقم 1318 70000 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

االس اعيم  سالم  مح د  السيد 

الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

الثالث بلوك 4 رقم  21 صندوق  رقم 

1318 70000 العيون املغرب

السيد اح د سوجع عنوانه)ا) حي 

 4 موالي رشيد الشطر الثالث بلوك 

رقم  21 صندوق  رقم 1318 70000 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 26 غشت 

2020 تحت رقم 1907/20.
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STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

S-HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكسب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

S-HOUSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار لخبايز 

املنزل - 30000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.S-HOUSE

غرض الشركة بإيجاز : بيع االثاث.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

لخبايز املنزل - 30000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سالم ياسين :  510 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   90   : السيد سالم حسن 

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   400   : السيدة سالم اية 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سالم ياسين عنوانه)ا) دوار 

لخبايز املنزل 30000 صفرو املغرب.

عنوانه)ا)  حسن  سالم  السيد 
وليلي  تجزئة  اي ان  اقامة   8 شقة 
فاس   30000 امللكي  الجيش  شارع 

املغرب.
السيدة سالم اية عنوانه)ا) شقة 
شارع  وليلي  تجزئة  اي ان  اقامة   8

الجيش امللكي 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسن  سالم  السيد 
وليلي  تجزئة  اي ان  اقامة   8 شقة 
فاس   30000 امللكي  الجيش  شارع 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 يوليوز  بساريخ  االبسدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 287.
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CARREFOUR BUSINESS

GUTES LAND كوتيس الند
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
كوتيس الند GUTES LAND شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر أوالد 
علي ع ص ز أرفود - 52200 أرفود 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : كوتيس 

.GUTES LAND الند
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND السيارات   لوازم 
 D’ACCESSOIRES POUR

VOITURES AUTOMOBILES
البناء  في  مقاول 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

DE BATIMENTS
.NEGOCIANT السجارة

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 52200  - أرفود  ز  علي ع ص  أوالد 

أرفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد جواد السعيدي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جواد السعيدي عنوانه)ا) 
رقم 03 الحنصالي حي البطحاء أرفود 

52200 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد السعيدي عنوانه)ا) 
رقم 03 الحنصالي حي البطحاء أرفود 

52200 أرفود املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 734.

292I

NATUREL AESTHETIC

 NATUREL AESTHETIC SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NATUREL AESTHETIC

 Angle Moulay Driss 1 et ,159

 Rue Aboukacem Zahraoui, Rés

 L’EMBASSADE Entrée Bureau

 N°1 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

 NATUREL AESTHETIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 159، 

مدخل 1، إقامة السفارة ، تقاطع 

شارع موالي إدريس 1 و زنقة أبو 

قاسم الزهراوي - 20340 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NATUREL AESTHETIC SARL AU

: السنحيف  غرض الشركة بإيجاز 

السج يل اللياقه البدنيه.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ، السفارة  إقامة   ،1 مدخل   ،159

و زنقة   1 تقاطع شارع موالي إدريس 

الدار   20340  - أبو قاسم الزهراوي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة الجوهري سناء 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الجوهري سناء عنوانه)ا) 

لساسفة تجزئة اللي ون فيال رقم 91 

20190 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الجوهري سناء عنوانه)ا) 

لساسفة تجزئة اللي ون فيال رقم 91 

20190 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 741316.

293I

MOORISH

NAFIA COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

MOORISH

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

NAFIA COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 39 شارع 

اللة اليقوت الطابق الخامس شقة 

د - 20000  الدار البيضاء  املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.356565

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2019 تقرر حل  23 دجن0ر  املؤرخ في 

NAFIA COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

اللة  شارع   39 اإلجس اعي  مقرها 

 - د  شقة  الخامس  الطابق  اليقوت 

20000  الدار البيضاء  املغرب نتيجة 

للسوقف السام لنشاط الشركة.

و عين:

السيد)ة) نبيل   بزوح و عنوانه)ا) 

32 نجيب محفوظ الطابق 3 شقة 5 

20000 الدار البيضاء  املغرب  كوتيي 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 23 دجن0ر 2019 وفي 39 شارع 

اللة اليقوت الطابق الخامس شقة د 

- 20000 الدار البيضاء  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 731972.

294I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

STE YAABISO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكسب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

STE YAABISO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر3 حي 

الوفاء 2 زنقة نبال طريق صفرو  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YAABISO

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الغدائية،  لل واد  والسصدير 
االسسيراد و السصدير للسلع و السجارة 

االلكترونية.
مسجر3   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة نبال طريق صفرو    2 حي الوفاء 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ابراهي ا ديوب :  25 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
25 حصة    : السيدة اوا دياخاتي 

بقي ة 100 درهم للحصة .
  : السيد يانيس امادو ايان ديوب 
25 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
  : ديوب  ماركوت  ايناس  السيدة 
25 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ديوب  ابراهي ا  السيد 
2ب اقامة عالية طريق صفرو  شقة 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  دياخاتي  اوا  السيدة 
2ب اقامة عالية طريق صفرو  شقة 

30000 فاس املغرب.
ديوب  ايان  امادو  يانيس  السيد 
عالية  اقامة  2ب  شقة  عنوانه)ا) 

طريق صفرو 30000 فاس املغرب.
ديوب  ماركوت  ايناس  السيدة 
عالية  اقامة  2ب  شقة  عنوانه)ا) 

طريق صفرو 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ديوب  ابراهي ا  السيد 
2ب اقامة عالية طريق صفرو  شقة 

30000 فاس املغرب
عنوانه)ا)  دياخاتي  اوا  السيدة 
2ب اقامة عالية طريق صفرو  شقة 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2037.

295I

S.H EXPERTISE

 ATELIERS

PROFESSIONNELS ATP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

 ATELIERS PROFESSIONNELS

ATP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 05 شارع 

ديسك يد الطابق 1 شقة 2 بنجدية 

كو النجوم - 20330 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ATELIERS PROFESSIONNELS

. ATP

السباكة   : غرض الشركة بإيجاز 

وتركيب املعادن واألنابيب.

05 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

2 بنجدية  1 شقة  ديسك يد الطابق 

كو النجوم - 20330 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الغني حوسيني :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مسرار  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حوسيني  الغني  عبد  السيد 

زنقة  الرح اني  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء   20250 س م    13 رقم   18

املغرب.

عنوانه)ا)  مسرار  يوسف  السيد 

عين حرودة    67 دوار كريسطال رقم 

28630 املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حوسيني  الغني  عبد  السيد 

زنقة  الرح اني  تجزئة  عنوانه)ا) 

البيضاء   20250 س م    13 رقم   18

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744984.

296I

MONIE BEAUTY

MONIE BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONIE BEAUTY

شارع الزرقطوني ع ارة 32 الطابق 

االول رقم 29 ، 90000، طنجة 

املغرب

MONIE BEAUTY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الزرقطوني ع ارة 32 الطابق االول 

رقم 29 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MONIE BEAUTY

 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ACHAT DISTRIBUTION

PRODUIT COSMETIQUES

.IMPORT EXPORT NEGOCE

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق االول   32 الزرقطوني ع ارة 

رقم 29 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة منى املشاشتي :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : املشاشتي  سهيلة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املشاشتي عنوانه)ا)  السيدة منى 

العوامةحي   619 تجزئة  املجد  حي 

طنجة  العوامة   619 تجزئة  املجد 

90000 طنجة املغرب.

املشاشتي  سهيلة  السيدة 

 619 تجزئة  املجد  حي  عنوانه)ا) 

العوامةحي املجد تجزئة 619 العوامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املشاشتي عنوانه)ا)  السيدة منى 

العوامةحي   619 تجزئة  املجد  حي 

طنجة  العوامة   619 تجزئة  املجد 

90000 طنجة املغرب

املشاشتي  سهيلة  السيدة 

 619 تجزئة  املجد  حي  عنوانه)ا) 

العوامةحي املجد تجزئة 619 العوامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 بساريخ  السجارية بطنجة  

2020 تحت رقم 232537.

297I

FLASH ECONOMIE

BLINDE TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BLINDE TECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 3 زنقة 
جورج سند الطابق 1 الشقة 2 

ڤال فلوري - 20000 الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
467429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BLINDE TECH
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،مقاول التركيبات الكهربائية.
زنقة   3  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 2 الشقة   1 الطابق  سند  جورج 
الدار البيضاء   20000  - ڤال فلوري 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د امين حفظي :  340 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
حصة   330   : دكير  السيد عالء 

بقي ة 100 درهم للحصة .
330 حصة    : السيد ياسين ادبال 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حفظي  امين  مح د  السيد 

عنوانه)ا) زنقة 26 شقة 20 حي الهناء   

20000 الدار البيضاء املغرب .

حي  عنوانه)ا)  دكير  عالء  السيد 
البيضاء   39 رقم   25 زنقة  الهناء 

20000 الدار البيضاء املغرب .

السيد ياسين ادبال عنوانه)ا) 361 

 20000 الدروة  اش  الوفاء  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حفظي  امين  مح د  السيد 
عنوانه)ا) زنقة 26 شقة 20 حي الهناء   

20000 الدار البيضاء املغرب 

حي  عنوانه)ا)  دكير  عالء  السيد 
البيضاء   39 رقم   25 زنقة  الهناء 

20000 الدار البيضاء املغرب 

السيد ياسين ادبال عنوانه)ا) 361 

 20000 الدروة  اش  الوفاء  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 467429.

298I

AUDINORD SARL

E-HANDLINGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل 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

E-HANDLINGS  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي إس اعيل 16 مسكن 

اإلس اعيلية مدخل سول رقم 12 - 

 AV MOULAY ISMAIL 16 طنجة

 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE

 SOL N° 12 - TANGER 90000

طنجة املغرب .
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92121
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها  مبلغ     E-HANDLINGS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجس اعي شارع موالي إس اعيل 16 
مسكن اإلس اعيلية مدخل سول رقم 
 AV MOULAY ISMAIL - طنجة   12
 16 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE
 SOL N° 12 - TANGER 90000
اسباب    : ل  نتيجة  املغرب   طنجة 

اقسصادية.
شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
مسكن   16 إس اعيل  موالي 
 -  12 اإلس اعيلية مدخل سول رقم 
 AV MOULAY ISMAIL 16 طنجة 
 RESIDENCE ISMAILIA ENTRE
 SOL N° 12 - TANGER 90000

طنجة املغرب . 
و عين:

احرضان     ناصر   السيد)ة)  
و    K483290 الوطنية  بطاقسه 
الفسح  تجزئة  كاليفورنيا  عنوانه)ا)  
طنجة   90000 طنجة   -  17 رقم 

املغرب  ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4097.
299I

FLASH ECONOMIE

 ACCOUNTANCY TAX AND
AUDIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ACCOUNTANCY TAX AND
AUDIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
آنفا  إقامة أزيرمكسب رقم 11 ب - 

20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468447
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ACCOUNTANCY TAX AND

.AUDIT
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيير.
 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 11 إقامة أزيرمكسب رقم  شارع آنفا  

ب - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د صبار :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صبار  مح د  السيد 
   20 26 صنهاجة رقم  زنقة  حي الهناء 

20000 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صبار  مح د  السيد 
   20 26 صنهاجة رقم  زنقة  حي الهناء 

20000 الدار البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 468447.

300I

AUDIT ET CONSEIL 2010

TECONICA
إعالن مسعدد القرارات

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

TECONICA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.424543

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  22 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ياسر  مح د  منار  السيد)ة)  تفويت 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

بنانة امين  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بساريخ 22 يوليوز 2020.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد )ة) بنانة امين بصفسه الشريك 

الوحيد للشركة يقبل اسسقالة السيد 

)ة) منار مح د ياسر وذلك ابسداء من 

هذا اليوم.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد السيد )ة) بنانة امين 

للشركة  الوحيد  املسير  بأنه  يعلن 

وذلك لفترة غير محددة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد السيد )ة) بنانة امين 

يقرر تحديث النظام االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لسصبح 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 TECONICA تس ية الشركة تصبح 

.SARL AU

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة محدد في مائة الف 

درهم مقسم أللف سهم بقي ة مئة 

تصرف  تحت  كلهم  للواحد،  درهم 

السيد )ة) بنانة امين.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد السيد )ة) بنانة امين 

في الشركة ب بلغ مائة الف  يساهم 

درهم وهو ما يعادل قي ة حصصه.

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

ابسداء من هذا اليوم الشركة ستسير 

)ة)  من طرف املسير الوحيد السيد 

على  الوحيد  وبسوقيعه  امين  بنانة 

ج يع العقود.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745204.

301I

FLASH ECONOMIE

GAITS INDUSTRIES غيث 

للصناعات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GAITS INDUSTRIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجس اعي: 44-46 زنقة 

البصرة،شارع عبد املومن -  الدار 

البيضاء

رأس الها:500000 درهم

رقم السقييد في السجل السجاري : 

291765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون  إعداد  تم   2013 نون0ر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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:بامل يزات السالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد-
 GAITS للصناعات  غيث 

INDUSTRIES:تس ية الشركة-
دراسات   : الشركة   غرض 
ج يع  املشاريع,  ت وين  هندسية, 

حرف-
السص يم,  اإلنشاءات,  و  البناء 

تحويل, تصنيع, تج يع
صيانة  و  تنقيل  تركيب,  توزيع, 

املعدات السصنيعية و االستث ارية
زنقة   44-46  : االجس اعي  املقر   
الدار    - املومن  عبد  البصرة،شارع 

البيضاء -
املدة  : 99 سنة -

 500.000 الشركة:  رأس ال 
درهم، مقسم كالسالي-

 5.000  : بنعزوز  عادل  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وصفات ومواطن الشركاء-

 13 عنوانه  بنعزوز  عادل  السيد 
زنقة ميشال أنج شارع أنفا حي راسين 

- الدار البيضاء 
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة-
 13 عنوانه  بنعزوز  عادل  السيد 
زنقة ميشال أنج شارع أنفا حي راسين 

- الدار البيضاء 
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 
رقم  تحت   2013 نون0ر   12 بساريخ 

6514
302I

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة

  STE MENGOUCHI CAR
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 (STE MENGOUCHI CAR (S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 37 
زنقة تل سان احفير - 63050 احفير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.(MENGOUCHI CAR (S.A.R.L

تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 37 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة تل سان احفير - 63050 احفير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد منكو�سي عبد الغاني :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مح د  منكو�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد منكو�سي عبد الغاني : 500 

بقي ة 100 درهم.

 500  : مح د  منكو�سي  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الغاني  عبد  منكو�سي  السيد 
 48 رقم  الدرفوفي  زنقة  عنوانه)ا) 

احفير 63050 احفير املغرب.

السيد منكو�سي مح د عنوانه)ا) 
زنقة الدرفوفي رقم 48 احفير 63050 

احفير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رقية  ح داوي  السيد 

الرفيع  عبد  زنقة  االنبعاث  حي 

 63050 احفير   04 رقم  الجواهري 

احفير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 292/2020.

303I

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة

 L’INSTANT HIJAMA

 S.A.R.L-A.U 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب

L’INSTANT HIJAMA (S.A.R.L-

A.U) شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 52 
زنقة ت ازيغت حي االندلس بركان - 

60300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

L’INSTANT HIJAMA (S.A.R.L-

.(A.U

الحجامة   : غرض الشركة بإيجاز 

و االعشاب.
 52 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - ت ازيغت حي االندلس بركان  زنقة 

60300 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 DES LYONS,ARTHUR, السيد 

 GILBERT,CHRISTIAN :  1.000

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 DES LYONS,ARTHUR, السيد   

 GILBERT,CHRISTIAN : 1000

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 DES LYONS,ARTHUR, السيد 

 G I L B E R T , C H R I S T I A N

 PARIS 13EME عنوانه)ا) 

 ARRONDISSEMENT FRANCE

.75013 PARIS FRANCE

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 DES LYONS,ARTHUR, السيد 

 G I L B E R T , C H R I S T I A N

 PARIS 13EME عنوانه)ا) 

 ARRONDISSEMENT FRANCE

75013 PARIS FRANCE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 342/2020.

304I

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة

   SOCIETE MENGOUCHI

CAR  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

(COMPTABLE( مكسب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب
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 SOCIETE MENGOUCHI CAR

S.A.R.L))  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 37 

زنقة تل سان احفير - 63050 احفير 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7277

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  25 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  ك سير  امي ة  منكو�سي 

لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 343/2020.

305I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE AGRO GREEN SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE AGRO GREEN SYSTEME

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي قصر 

اغرغر غريس العلوي كل ي ة  

52250  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE تس يتها:  ب خسصر  االقسضاء 

 AGRO GREEN SYSTEME

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
املدنية – السقي الفالحي 

قصر  االجس اعي:  املقر  عنوان 
اغرغر غريس العلوي 52250 كل ي ة 

املغرب  
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 الشركة  رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي :
حصة   400 بعلي عث ان:  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة.
السيد اجلوق سعيد: 300 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة.
حصة   300 جواد:  بوش  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء: 
)عنوانه)  عث ان  بعلي  السيد 

52250 كل ي ة املغرب
)عنوانه)  سعيد  اجلوق  السيد 

52250 كل ي ة املغرب
)عنوانه)  جواد  بوش  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة: 
)عنوانه)  عث ان  بعلي  السيد 

كل ي ة 52250 كل ي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالرشيدية  االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 679.
306I

FLASH ECONOMIE

JE COMMANDE.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JE COMMANDE.MA  S.A.R.L 
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها: 1000.000 درهم

املقر االجس اعي: 26 شارع مرس 
سلطان ، شقة 3 الطابق 1 الدار 

البيضاء
في  مؤرخ،  عرفي  عقد  ب وجب 
 03/07/2020 بساريخ  البيضاء  الدار 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  ،تم 
املحدودة تح ل الخصائص السالية :

التس ية :
 JE COMMANDE.MA

26 شارع مرس   : املقر االجس اعي   
الدار   1 الطابق   3 شقة   ، سلطان 

البيضاء-
وبيع  شراء   : االجس اعي  الهدف 
ج يع  وتصدير  واسسيراد  وتوزيع 

املنسجات الغذائية-
الرأس ال االجس اعي : 1000.000 
حصة   10000 إلى   مقسم  درهم 
تم  درهم   100 فئة  من  اجس اعية 
تحرير 4/1 وموزع على الشركاء- ك ا 

يلي :
 500.000.00( حصة   5000
عبدالكريم  نوي  للسيد  درهم) 
القاطن بسجزئة سيدى عبد الرح ن 
االلفة   1 شقة   10 م س   10 ع ارة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

BE635375 رقم
 500.000.00( حصة   5000
القاطن  منير  الحي ر  للسيد  درهم) 
75 املدينة القدي ة  بزنقة ازمور رقم 
لبطاقة  الحامل  البيضاء  الدار 

BE674187 السعريف الوطنية رقم
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديس 0ر من كل عام-
نوي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ذلك  و  للشركة  ك سير  عبدالكريم 

ملدة غير محدودة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 
السجل السجاري رقم 471483 بساريخ 

2020-09-09
مقسطف و بيان

307I

FLASH ECONOMIE

 ATLAS NORD
HYDROCARBURES

شركة املساه ة
رفع رأس ال الشركة

 ATLAS NORD
HYDROCARBURES - ANH

شركة مساه ة مبسطة،
 رأس الها 144.300.000 درهم

املقر الرئيس: 4، زنقة البليدة - 

الـدارالبيضـاء

السجل السجاري رقم 412561  - 

السعريف الضريبي رقم 2613933
رقم السعريف املوحد لل قاولة 

002109602000019

الزيادة في رأس ال الشركة

 ،2020 يوليوز   29 بساريخ  أوال: 

»أطلس  شركة  في  املساه ون  قرر 

ش.م.م.«  أ.ن.هـ«  هيبدروكاربير  نور 

الشركة  رأس ال  في  الزيادة 

لرفعه  درهم   30.000.000 ب بلغ 

إلى  درهم   144.300.000 من 

طريق  عن  درهم   174.300.000

300.000 سهم جديد بقي ة  إصدار 

للسهم  درهم   100 قدرها  اس ية 

الواحد.

وبناء عليه، تم تعديل املواد 6 و7 

من النظام األسا�سي للشركة. وعليه، 

فقد أصبح رأس ال الشركة محددا 

درهم موزع   174.300.000 في مبلغ 

 100 بقي ة  سهم   1.743.000 إلى 

درهم للسهم الواحد.

باالكسساب  السصريح  تم  ثانيا: 

والدفع بساريخ 29 يوليوز 2020.

تم اإليداع القانوني بكسابة  ثالثا: 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

البيضاء بساريخ 8 شتن0ر 2020 تحت 

عدد 745211
للخالصة والسذكير

الرئيس 

308I

FLASH ECONOMIE

FORGES DE BAZAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FORGES DE BAZAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ، 
رأس الها 20.500.000 درهم

املقر الرئيس: طريق املح دية 

الساحلية، كلم 10.500، تجزئة 

بوليغون، األشطر 15/14/13،

الدارالبيضاء
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السجل السجاري رقم 16661 - 

السعريف الضريبي رقم 01620622 -

رقم السعريف املوحد لل قاولة 

001524502000008

توسيع نطاق هدف الشركة

أوال: ب وجب محضر الج ع العام 

 ،2020 غشت   24 االسسثنائي بساريخ 

قرر شركاء شركة »فورج دو بازاص« 

ما يلي:

الشركة  هدف  نطاق  توسيع  أ - 

النظام  من   3 املادة  تعديل  وبالسالي 

األسا�سي وذلك على النحو السالي:

املادة 3: هدف الشركة

يظل هدف الشركة ك ا يلي:

في  سواء  والتسويق  الصناعة   -

االسسيراد  ع0ر  أو  الداخلية  السوق 

واالستيداع  والس ثيل  والسصدير 

والع ولة وخدمات الوساطة في كافة 

الخصوص،  وجه  وعلى  املنسجات 

الحديدية  املنسجات  ج يع 

وامليكانيكية والكهربائية اإللكترونية؛

السجهيزات  ج يع  تركيب   -

السي ا  وصيانتها،  وتهيئتها  واملعدات 

محطات الضخ؛

- السجارة في ج يع أنواع الناقالت 

املسحركة الجديدة والقدي ة؛

االختراع  براءات  اقسناء   -

السصنيع  وع ليات  والعالمات 

الس ثيل  وتفويضات  وال0راءات 

واإليداعات  الحصرية  والحقوق 

كيف ا كانت  واالمسيازات االسسغالل، 

الحصص  وتقديم  االقسناء،  أشكال 

والسفويت واالسسغالل، بشكل مباشر 

أو غير مباشر؛

- وع وما، القيام بكافة الع ليات 

والصناعية  والسجارية  املالية 

وفي  واملنج ية  والبحرية  والفالحية 

املنقوالت أو العقارات املرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف 

الواردة أعاله أو بأي أهداف مشابهة 

أو ذات صلة أو من شأنها دعم مصالح 

الشركة؛

غير  أو  املباشرة  املساه ة   -

أو  الع ليات  ج يع  في  املباشرة 

أهداف  بأحد  املرتبطة  املبادرات 

شركات  إنشاء  خالل  من  الشركة، 

جديدة أو املشاركة في تأسيسها أو في 

الزيادة في رأس ال شركات موجودة أو 

تقديم الحصص أو البيع أو أي جزء 

من خالل الضم  سواء  من األصول، 

البسيطة  السوصية  أو  االندماج  أو 

في  الحقوق  أو  السندات  شراء  أو 

الشركات أو غيرها.

بأي  تقوم  أن  للشركة  ي كن 

ع ليات تدخل في إطار هدفها سواء 

املساه ة،  أو  بالشراكة  أو  ب فردها 

كيف ا كان شكلها؛

الصيغة  على  املصادقة  ب - 

املعدلة من النظام األسا�سي لشركة 

والخاضع  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للسحيين.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ثانيا: 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 28/08/2020 بساريخ  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 744292.
للخالصة والسذكير

 هيئة التسيير

309I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

HABIBI DESSIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

HABIBI DESSIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 ع ارة 

السوءم شارع مح د السادس - 

24000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5915

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2020 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  HABIBI DESSIGN الشريك الوحيد
مبلغ رأس الها 10.000 درهم وعنوان 
السوءم  ع ارة   23 اإلجس اعي  مقرها 
 24000  - السادس  مح د  شارع 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق االهداف املسطرة.
و حدد مقر السصفية ب 23 ع ارة 
 - السادس  مح د  شارع  السوءم 

24000 الجديدة املغرب. 
و عين:

و  الغني  عبد  حبيبي   السيد)ة) 
موالى  حي   205 زنقة   26 عنوانه)ا) 
الدار   20480 الشق  عين  عبدهللا 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية 
مح د  شارع  السوءم  ع ارة   23  :

السادس الجديدة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 25210.

310I

AFRODITA

FRANCE SQUARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

FRANCE SQUARE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 ساحة 

فرنسا - 90020 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.54477

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
السيناني 1.400 حصة اجس اعية من 
أصل 1.400 حصة لفائدة  السيد )ة) 
غشت   31 بساريخ  السيناني  يوسف 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233606.

311I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 ATTOURAYA HOLDING
MINIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفسح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

 ATTOURAYA HOLDING
MINIER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع مكة 
ع ارة الحبوس الشقة 17 العيون  - 

70000 العيون  املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13585

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2020 تقرر حل  10 شتن0ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 ATTOURAYA HOLDING
 100.000 مبلغ رأس الها     MINIER
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الشقة  الحبوس  ع ارة  مكة  شارع 
17 العيون  - 70000 العيون  املغرب 
املالجظات  الى  بالنظر   : ل  نتيجة 
املسغيرة واالشخاص الذي لم يع لوا 
السيد  لفائدة  القرارات  توجيه  على 

املسير .
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و حدد مقر السصفية ب شارع مكة 

17 العيون  -  ع ارة الحبوس الشقة 

70000 العيون املغرب. 

و عين:

و  فكهاني  شهيد   السيد)ة) 

الحلفاوي  شارع   93 رقم  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب    40000 باب دكالة  

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

10 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2122/2020.

312I

fzconseil

BITONTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fzconseil

casablanca ، 20450، casa maroc

BITONTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

اللة ياقوة ركن مصطفى املعاني رقم 

39 طابق 1  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب .

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.434717

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2019 تقرر حل  18 دجن0ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

BITONTO  مبلغ رأس الها 100.000 

 61 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع اللة ياقوة ركن مصطفى املعاني 

الدار   20000  -   1 طابق   39 رقم 

نضرا   : ل  نتيجة  املغرب   البيضاء  

لغياب ت وين و املنافسة في السوق .

و حدد مقر السصفية ب 61 شارع 

اللة ياقوة ركن مصطفى املعاني رقم 

1  - 20000 الدار البيضاء   39 طابق 

املغرب . 

و عين:

و  لوالد  الحق    عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) اقامة ح زة رقم 31 سيدي 

البيضاء   الدار   20000 معروف  

املغرب  ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 732482.

313I

ADVOLIS

EST BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

EST BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

شارع عالل ابن عبد هللا وزنقة 

غاندي الطابق الثاني الشقة رقم 5 - 

60000 وجدة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.21675

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2011 يونيو   09 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   1.500.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   1.600.000,00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2011 تحت رقم 1575.

314I

NCG EXPERTISE

NADIA HAFIDI DEBBAGH
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

nadia hafidi debbagh

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

يوليوز 2020 أعطى السيد)ة)  نادية 

للبطاقة  )ة)  دباغ الحامل  حاف�سي  

املسجل   E184056 رقم    الوطنية 

بالسجل السجاري 121032 باملحك ة 

السجارية ب راكش حق التسيير الحر 

لألصل السجاري الكائن ب كليز شارع 

 -  13 رقم  مسجر  الخامس  مح د 

للسيد)ة)  املغرب  مراكش   40000

)ة)  الحامل   FATOU DIEDHIOU

  E020416M   للبطاقة الوطنية رقم

يوليوز   16 من  تبسدئ  سنة   2 ملدة 

 2022 يوليوز   14 في  تنسهي  و   2020

مقابل مبلغ شهري 9.500  درهم.

315I

STE AYAD CONSULTING SARL

 NOUVELLE VISION

PRODUCTIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

 NOUVELLE VISION

PRODUCTIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي رقم 205 
زنقة سطات حي الحرية - 65800 

تاوريرت .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1107

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 17 غشت 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بساوريرت  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 236.

316I

STE AYAD CONSULTING SARL

 NOUVELLE VISION
PRODUCTIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 NOUVELLE VISION

PRODUCTIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 205 
زنقة سطات حي الحرية - 65800 

تاوريرت املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1107

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) مصطفى سكال 
250 حصة اجس اعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة) ح يد باردة 

بساريخ 17 غشت 2020.



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12282

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بساوريرت  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 236.

317I

ficogedek sarl au

T.A EXPRESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

T.A EXPRESS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 30 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 T.A  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXPRESS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

 30 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : طويزة  أسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طويزة  أسامة  السيد 

 50050 6 تجزئة سعود الزيسون  رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طويزة  أسامة  السيد 

 50050 6 تجزئة سعود الزيسون  رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2612.

318I

 شيشا سعيد محاسب معس د بالرشيدية

DIMARENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معس د 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد لح ر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

DIMARENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 

5 )مراب) زنقة 32 حي اوالد الحاج 

الرشيدية  - 52000 الرشيدية  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIMARENT

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي اوالد الحاج   32 زنقة  )مراب)   5

الرشيدية    52000  - الرشيدية  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : مح د  الكر�سي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : ادريس  موالي  بابا  هال  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكر�سي مح د عنوانه)ا) 

 52000 تنجداد  الخربات  قصر 

الرشيدية املغرب.

ادريس  موالي  بابا  هال  السيد 

 806 الرقم   12 بلوك  عنوانه)ا) 

 52000 الرشيدذية   1 العاطي  عين 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكر�سي مح د عنوانه)ا) 

 52000 تنجداد  الخربات  قصر 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

ب ركز   276 تحت رقم   2020 غشت 

االستث ار الرشيدية.

319I

EXPROX SARL AU

IRA PALETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU

شارع املغرب العربي ع ارة الزبيري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال0ريدي 98 املح دية، 28630، 

املح دية املغرب

IRA PALETTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املغرب العربي الطابق الثاني ع ارة 

الزبيري عين حرودة - 28630 

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IRA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PALETTE

غرض الشركة بإيجاز : السجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني ع ارة  الطابق  العربي  املغرب 

 28630  - حرودة  عين  الزبيري 

املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد عبدالالوي ربيع 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالالوي ربيع عنوانه)ا) 

 28630 حرودة  عين  بيكي  دوار 

املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالالوي ربيع عنوانه)ا) 

 28630 حرودة  عين  بيكي  دوار 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 990.

320I

STE FINE CONSTRUCTION

 STE FINE CONSTRUCTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FINE CONSTRUCTION

 DOUAR ZOUALET DKHISSA ،

50000، meknes maroc

 STE FINE CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الزوالت الدخيسة  مكناس   - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FINE CONSTRUCTION SARL

غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

املخسلفة أوأع ال البناء

- كراء  معدات النقل العام

- السصدير و االستراد 

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - مكناس    الدخيسة   الزوالت 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : السل ساني    االله  عبد  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

 500   : عصفور   سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السل ساني    االله  عبد  السيد 

عين  الزهوة  تجزئة   348 عنوانه)ا) 

مكناس   50000 معزة م ج مكناس 

مغرب.

السيد سعيد عصفور عنوانه)ا) 

مكناس  الدخيسة   الزوالت  دوار 

50000 مكناس مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السل ساني    االله  عبد  السيد 

عين  الزهوة  تجزئة   348 عنوانه)ا) 

مكناس   50000 معزة م ج مكناس 

مغرب

السيد سعيد عصفور  عنوانه)ا) 

مكناس    الدخيسة   الزوالت  دوار 

50000 مكناس مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم -.

321I

AFRODITA

FRANCE SQUARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

FRANCE SQUARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 ساحة 

فرنسا - 90020 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.54477

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»860.000 درهم« أي من »140.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233606.

322I

KAMAR BENOUNA

ATZER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ATZER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبسة الدارالبيضاء 

20590 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATZER
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير قطع الغيار لج يع املعدات 

واالدوات واالكسسورات .
اقامة   7  : عنوان املقر االجس اعي 
رامي زنقة سبسة الدارالبيضاء 20590 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سليم   عطار  السيد 
رقم   3 البيضاء  مج وعة  القدس 
368 ال0رنو�سي  20590 الدارالبيضاء 

املغرب.
الزروالي   املهدي  مح د  السيد 
املسيرة  شارع   181 عنوانه)ا) 
حي   8 الشقة   4 الطابق  الخضراء 
راسين 20590 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سليم   عطار  السيد 
رقم   3 البيضاء  مج وعة  القدس 
368 ال0رنو�سي  20590 الدارالبيضاء 

املغرب
الزروالي   املهدي  مح د  السيد 
املسيرة  شارع   181 عنوانه)ا) 
حي   8 الشقة   4 الطابق  الخضراء 

راسين 20590 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745217.

323I
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FLASH ECONOMIE

MINANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MINANO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 زاوية 

شارع اللة الياقوت و مصطفى 

املعاني 69 الطابق 2  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MINANO

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتكييف  وتعبئة  اسسغاللي,تصنيع 

ج يع املنسجات الغذائية..

61 زاوية   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع اللة الياقوت و مصطفى املعاني 

69 الطابق 2  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 800   : حسين   امينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة هاجر اكربال :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيدة امينة حسين  

املح دية    28820 الحرية  حي   36

املغرب.

عنوانه)ا)  اكربال  هاجر  السيدة 

الساملية 02 زنقة 08 رقم 09 20000  

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة امينة حسين  

املح دية   28820 الحرية  حي   36

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744659.

324I

JAWAL HORIZON

JAWAL HORIZON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

JAWAL HORIZON

5 املنطقة الصناعية سبت تيط 

مليل دوار سيدي حجاج واد حصار ، 

20220، الدار البيضاء املغرب

JAWAL HORIZON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 املنطقة 

الصناعية سبت تيط مليل دوار 

سيدي حجاج واد حصار - 26600 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.257687

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف  حوما  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   22 بساريخ  مح د  الورطا�سي 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744599.

325I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 PIECES AUTO DETACHEES
FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

 PIECES AUTO DETACHEES

FRERES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج 
رقم 936 مكرر حي الرياض 14200 

سيدي سلي ان املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2871

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) مح د املقريني  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   330

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د ملهرس بساريخ 13 غشت 2020.

تهامي اشعيب  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   340

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د ملهرس بساريخ 13 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 10 

شتن0ر 2020 تحت رقم 195/2020.

326I

AFRODITA

PLAZA MAYOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

PLAZA MAYOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

ساحة فرنسا وزنقة فاس رقم 12 - 

90020 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50723

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

السيناني 3.500 حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة   حصة   3.500 أصل 

)ة) يونس السيناني بساريخ 31 غشت 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233609.

327I

AFRODITA

PLAZA MAYOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

PLAZA MAYOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 

ساحة فرنسا وزنقة فاس رقم 12 - 

90020 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50723

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»350.000 درهم« أي من »350.000 

عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233609.

328I

AFRODITA

SOCIETE ROMARIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

SOCIETE ROMARIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 ساحة 

فرنسا - 90020 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50721

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

السيناني 3.000 حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة   حصة   3.000 أصل 

)ة) يونس السيناني بساريخ 31 غشت 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233607.

329I

AFRODITA

SOCIETE ROMARIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

SOCIETE ROMARIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 ساحة 

فرنسا - 90020 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50721

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»700.000 درهم« أي من »300.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233607.

330I

LINA COMPTA CONSULTING

تازودي أشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LINA COMPTA CONSULTING

 LOT TASSAOUT 2 N°361 EL

 ATTAOUIA ، 40000، KELAA

DES SRAGHNA MAROC

تازودي أشغال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

دار السلطان رقم 156املحاميد 9 

مراكش - 40160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : تازودي 

أشغال.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مخسلفة أو البناء.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 9 156املحاميد  رقم  السلطان  دار 

مراكش - 40160 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

يوسف  حدوش  أيت  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  حدوش  أيت  السيد 

 1438 رقم  الخضار  درب  عنوانه)ا) 

مراكش   40004 دوار إيزيكي مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  حدوش  أيت  السيد 

 1438 رقم  الخضار  درب  عنوانه)ا) 

مراكش   40004 دوار إيزيكي مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115250.

331I

FNMCOMPTA

CRYSTAL GLACONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

CRYSTAL GLACONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي العوامة 

قطعة 260 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CRYSTAL GLACONS

إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وتسويق الثلج.

العوامة   : عنوان املقر االجس اعي 

طنجة   90000  - طنجة   260 قطعة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ر�سى مهدي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد ر�سى مهدي : 1000 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مهدي  ر�سى  السيد 

 8 املع ورة رقم  شارع مراكش زنقة 

تطوان 93020 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مهدي  ر�سى  السيد 

 8 املع ورة رقم  شارع مراكش زنقة 

تطوان 93020 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4506.

332I

FT1 TRAN

فط1 طرون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FT1 TRAN

 residence tanmia tanger ، 31

900060، TANGER MAROC

فط1 طرون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 - شارع 

موالي عبد الحفيظ حي السواني 

طنجة - 90000 طنجة امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
فط1   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

طرون.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجس اعي : 12 - شارع 
السواني  حي  الحفيظ  عبد  موالي 
امل لكة  طنجة   90000  - طنجة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دواس وائل عنوانه)ا) زنقة 
طنجة  مسترخوش   12 رقم  أجدير 

90000 طنجة امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دواس وائل عنوانه)ا) زنقة 
طنجة  مسترخوش   12 رقم  أجدير 

TANGER 90000 امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4420.

333I

طرام جوب

كاطاليجا فود

)CATALILLA FOOD SARL( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طرام جوب
234 شارع مح د الخراز الطابق 1 

رقم 3 ، 93000، تطوان املغرب
 CATALILLA FOOD( كاطاليجا فود

SARL) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املخار السو�سي زنقة 3 رقم 8 الطابق 

االول - 93040 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CATALILLA FOOD( كاطاليجا فود 

.(SARL

انساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملواد  السعليب  و  الغدائية  املواد 

البالستيكية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املخار السو�سي زنقة 3 رقم 8 الطابق 

االول - 93040 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم الزاوي :  250 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

250 حصة    : السيد علي بنيعش 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاوي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) زنقة الوزير بن و�سى م ر 1 

رقم 11 93020 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  بنيعش  علي  السيد 

 8 رقم   3 شارع املخار السو�سي زنقة 

الطابق االول 93040 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزاوي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) زنقة الوزير بن و�سى م ر 1 

رقم 11 93020 تطوان املغرب

عنوانه)ا)  بنيعش  علي  السيد 

 8 رقم   3 شارع املخار السو�سي زنقة 

الطابق االول 93040 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2861.

334I

STE AGEFICO SARL

GABIFOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

GABIFOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع أبو 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 12 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GABIFOOD

تجارة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع وإنساج املواد الغذاائية، إستراد 

و تصدير.

عنوان املقر االجس اعي : شارع أبو 

 12 رقم  إبراهيم  إقامة  الرازي  بكر 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الكريم  عبد  باع راني  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

 250   : ادم  زابط مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : الغالي  اليوسفي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  باع راني  السيد 
 1 رقم  عطية  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 

املصلى 90000 طنجة املغرب.

السيد زابط مح د ادم عنوانه)ا) 

  2 رقم  القنيطرة  زنقة  الفرح  حي 

15400 تيفلت املغرب.

السيد اليوسفي الغالي عنوانه)ا) 
شقة   3 الطابق  األقحوان  زنقة   32

الدار البيضاء   20320 حي راحة   11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زابط مح د ادم عنوانه)ا) 

  2 رقم  القنيطرة  زنقة  الفرح  حي 

15400 تيفلت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233573.

335I

ائس انية ميسيون كونساي

AWMAN PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ائس انية ميسيون كونساي

49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب

 AWMAN PRODUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1، زنقة  

أومبير، رقم 21، بوركون، البيضاء - 

20040 البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»1، زنقة  أومبير، رقم 21، بوركون، 

املغرب«  البيضاء   20040  - البيضاء 

الطابق  الصنعاني،  زنقة   ،27« إلى 

 20300  - راسين  حي   ،5 الشقة   ،2

البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745480.

336I

ZOHASI SAHARA

KJIM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفسح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

KJIM TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الوكالة 

 D - 70000 01 رقم 692 بلوك

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KJIM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRADING

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء املخسلفة ،

املكسبية  اللوازم  في  -السجارة 
وأجهزة الحاسوب وكاميرات املراقبة 
وتجارة املعدات واملنسجات املخسلفة.

اسسيراد وتصدير وتجارة ج يع   -
 ، الصناعية  واملعدات  املنسجات 
ومعدات   ، الصناعية  واملعدات 
التشغيل ، ومعدات التشغيل الطبية 

، ومعدات ج ع النفايات الطبية ،
وتصدير  واسسيراد  تجارة   -
واملعدات   ، املعدات الطبية السقنية 
 ، والسطهير   ، لل ستشفيات  الطبية 
ومكافحة اآلفات ، ومكافحة اآلفات ، 
واملنسجات من ع ليات السطهير ثالثية 
ومكافحة اآلفات ومكافحة   ، األبعاد 

اآلفات ،
لوازم  وتجارة  وتصدير  اسسيراد 
وتنظيف  السنظيف  ومنسجات 
ومنسجات  الطبية  الخدمات 
وفطريات  املخس0رية  الكواشف 

املخس0رات ،
والهواتف  الشبكات  تركيب   -

املحلية وكابالت الك بيوتر و....
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 D - بلوك   692 رقم   01 الوكالة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
200 حصة    : السيد مح د ابيه 

بقي ة 100 درهم للحصة .
  : االنصاري  العبد  اح د  السيد 
200 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.
السيد موالي سيديا هدي :  200 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
  : السباعي  سالم  مح د  السيد 
200 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 200   : الكسكاس  اح د  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د ابيه عنوانه)ا) شارع 
 07 رقم   13 مح د الزرقطوني زنقة 

70000 العيون املغرب.

االنصاري  العبد  اح د  السيد 

 85352 اللفت   مير  مركز  عنوانه)ا) 

سيدي افني املغرب.

هدي  سيديا  موالي  السيد 

 5 زنقة   2 حي خط الرملة  عنوانه)ا) 

رقم 28 70000 العيون املغرب.

السباعي  سالم  مح د  السيد 

حي السعادة زنقة ميدلت  عنوانه)ا) 

رقم 06 70000 العيون املغرب.

السيد اح د الكسكاس عنوانه)ا) 

زنقة اجديرية الرقم 03 حي السعادة 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السباعي  اخ د  ملام  السيد 

عنوانه)ا) شارع موالي اعلي الشريف 

 70000  011 الوحدة  حي   145 رقم 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2111/2020.

337I

N2M CONSEIL-SARL

FRESH LIVRAISON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FRESH LIVRAISON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الروي�سي رقم 100 ازغنغان الناظور 

الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12288

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FRESH : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LIVRAISON

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ازغنغان الناظور   100 الروي�سي رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  حيدة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حيدة مح د عنوانه)ا) حي 

ازغنغان الناظور   100 الروي�سي رقم 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حيدة مح د عنوانه)ا) حي 

ازغنغان الناظور   100 الروي�سي رقم 

62000 الناظور املغرب

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

340I

karama conseil

STE  IN METAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE  IN METAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االول رقم 14 مكرر زنقة العربي 

الدغمي حي بدر فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  IN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.METAL SARL

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة و البناء.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العربي  زنقة  مكرر   14 رقم  االول 

الدغمي حي بدر فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : يونس  جبوري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : سفيان  ناهض  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  جبوري  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  سفيان  ناهض  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيان  ناهض  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)  سفيان  ناهض  السيد 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2073/2020.

341I

MOORISH

 COMMERCIALE

 DES SERVICES

D›AMÉNAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

 commerciale des services

d›aménagement شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 410 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 commerciale des services

.d’aménagement

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني.

 410  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   100   : السيد خالد بختي 

بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   100   : السيد خالد بختي 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بختي  خالد  السيد 

مح د  سيدي  حي   20 رقم  بلوك8 

أكادير 80000 أكادير املغرب.

عنوانه)ا)  بختي  خالد  السيد 

مح د  سيدي  حي   20 رقم  بلوك8 

أكادير 80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بختي  خالد  السيد 

مح د  سيدي  حي   20 رقم  بلوك8 

أكادير 80000 أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744634.

342I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARBRE DE SAFWAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MARBRE DE SAFWAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 47 

تجزئة اللي ون طريق راس املاء  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARBRE DE SAFWAN

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقلع الرخام.

 47 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 - املاء   راس  طريق  اللي ون  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد تالج املهدي :  5.000 حصة 

بقي ة 10 درهم للحصة .

 5.000   : ادريس  حنين  السيد 

حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تالج املهدي عنوانه)ا) 111 
ك2 تجزئة الحديقة 2 تغاث 30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ادريس  حنين  السيد 
راس املاء املحطة عين الشقف موالي 

يعقوب  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تالج املهدي عنوانه)ا)  ك2 
تجزئة الحديقة 2 تغاث 30000 فاس 

املغرب
عنوانه)ا)  ادريس  حنين  السيد 
راس املاء املحطة عين الشقف موالي 

يعقوب  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2124/2020.
343I

S.H EXPERTISE

GALAXIE MEDICALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
GALAXIE MEDICALE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي بيزنس 
سنطر إشراق املنطقة الصناعية 

ليساسفة إقامة رقم 15 املكسب رقم 
21 - 20190 البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.373847
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيير   2020 11 غشت  املؤرخ في 
»تاجر أجهزة أو  نشاط الشركة من 
قطع غيار أو ملحقات لألشعة وأجهزة 
الطبية والعالج بالراديوم.«  الكهرباء 

إلى »- اسسيراد وتوزيع االجهزة الطبية 

السج يل  ومسسحضرات  والكواشف 

وكافة االجهزة الطبية االخرى.

الطبية  األجهزة  تصدير   -

السج يل  ومسسحضرات  والكواشف 

وأي معدات طبية أخرى.

بيع األجهزة الطبية والكواشف   -

وج يع  السج يل  ومسسحضرات 

املعدات الطبية األخرى بالج لة.

الطبية  األجهزة  صيانة  خدمة   -

وج يع املعدات الطبية األخرى.

- بيع حلول تكنولوجيا املعلومات 

الطبية.«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744855.

344I

كافجيد

LEA DEV NTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

LEA DEV NTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة الجياللي عوفير 

الطابق السفلي رقم 16 معاريف - 

20104 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.292381

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 24 يوليوز 2020 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  LEA DEV NTIC الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 100.000 درهم.

شارع  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

يعقوب املنصور زنقة الجياللي عوفير 

 - معاريف   16 رقم  السفلي  الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20104

ل : األزمة االقسصادية.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

يعقوب املنصور زنقة الجياللي عوفير 

 - معاريف   16 رقم  السفلي  الطابق 

20104 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

حفي�سي  الدين   تاج  السيد)ة) 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه)ا)  و 

فرنسا ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745278.

345I

CAGERE

SCODY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

SCODY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 6 - 

20110 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

458083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SCODY
غرض الشركة بإيجاز :  املساجرة، 

االسسيراد و السصدير.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 - 6 1 الشقة  ص0ري بوج عة الطابق 

20110 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د فرحي :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د فرحي عنوانه)ا) 12 
زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د فرحي عنوانه)ا) 12 
زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

346I

COMICONE

 STE PRESTATIONS
CIMENTERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
  STE PRESTATIONS CIMENTERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

العسكري، زنقة 15 رقم 3 البساتين 
- 50020 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحبيب    )ة)  السيد  تفويت 

9.600 حصة اجس اعية من  سيا�سي 

السيد  لفائدة   حصة   9.600 أصل 

غشت   04 بساريخ  فارس  فاط ة  )ة) 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2621.

347I

طودس شيكاس كنسيلسنك

كهرباء الجعباق
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلسنك

زنقة الطوابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

كهرباء الجعباق شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بوزغالل طريق سد اس ير املضيق - 

93000 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

كهرباء   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

الجعباق.

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - بوزغالل طريق سد اس ير املضيق 

93000 املضيق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد مح د الجعباق 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الجعباق عنوانه)ا) 

درب  املامون  شارع  مزواق  جامع 

تطوان   93000   13 رقم   2 بوج عة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الجعباق عنوانه)ا) 

درب  املامون  شارع  مزواق  جامع 

تطوان   93000  13 رقم   2 بوج عة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2020 تحت رقم 2362.

348I

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

GALERIE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

GALERIE SERVICE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 3 
رقم 305 إقامة رح ة تجزئة رياض 

اإلس اعيلية مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.41549

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2020 يونيو   18 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) جعكو 

نوال ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2640.

349I

COMICONE

 STE PRESTATIONS

CIMENTERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

COMICONE
رقم 1، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

 STE PRESTATIONS

ذات  شركة    CIMENTERIE

املسؤولية املحدودة

الحي  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
البساتين   3 15 رقم  العسكري، زنقة 

- 50020 مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42587

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  04 غشت  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) فارس 

فاط ة ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2621.

351I

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

MEBOUHTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ائس انية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع مح د الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

MEBOUHTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

عي�سى وعلي عين ج عة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44537

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 شتن0ر   08 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2684.

355I

كافجيد

NINA PRESSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

NINA PRESSING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 زنقة 

أبو معشر اقامة رياض م 3 رقم 8 

الطابق السفلي حي املستشفيات - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.417473

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    NINA PRESSING

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة أبو معشر اقامة   18 اإلجس اعي 
رياض م 3 رقم 8 الطابق السفلي حي 

املستشفيات - 20360 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : األزمة االقسصادية.
زنقة   18 و حدد مقر السصفية ب 
 8 رقم   3 م  رياض  اقامة  أبو معشر 

 - املستشفيات  حي  السفلي  الطابق 

20360 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ابتسام  تازي و عنوانه)ا) 

الدار   20420 بولو   اريان  م ر   05

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745277.

356I

ADVOLIS

EST BUILDING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 EST BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
9    شارع فلسطين  - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.21675

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2010 أكسوبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  سعيد اسبيلي  تفويت السيد 
100 حصة اجس اعية من أصل 100 
هند هوار  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

بساريخ 07 أكسوبر 2010.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أكسوبر   22 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2010 تحت رقم 2044.

357I

N2M CONSEIL-SARL

BRO LUNEN 4
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BRO LUNEN 4 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املطار 
حي السعادة الصباح 45 الع ارة 2 
الناظور الناظور 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
20451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BRO 4 : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LUNEN
غرض الشركة بإيجاز : اسسيراد و 

تصدير املواد الغدائية.
املطار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 2 الع ارة   45 حي السعادة الصباح 
الناظور   62000 الناظور  الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
الصباح  اقامة  املطار  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62000 الناظور   06 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  ملقدم  بن  السيد 
الصباح  اقامة  املطار  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62000 الناظور   06 رقم 

املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

358I

FIDAY SARL

BAPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDAY SARL
53 شارع مح د الخامس القصبة 
ابن اح د ، 26050، ابن اح د 

املغرب
BAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 43 زنقة 

عمي عباس ابن اح د - 26050 ابن 

اح د املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.465

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 ف0راير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) حسن  زهر 330 

 1.000 أصل  من  اجس اعية  حصة 

حصة لفائدة  السيد )ة) الشرقي زهر 

بساريخ 13 ف0راير 2020.

زهر  )ة) مصطفى   تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   330

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

الشرقي زهر بساريخ 13 ف0راير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بساريخ  اح د   ب0ن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20.

359I

FIDAY SARL

SOMORBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDAY SARL

53 شارع مح د الخامس القصبة 

ابن اح د ، 26050، ابن اح د 

املغرب

SOMORBA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 212 

الدشيرة تجزئة  االصالح ابن اح د   

- 26050 ابن اح د املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOMORBA
االشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة او البناء.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة 212 
الدشيرة تجزئة  االصالح ابن اح د   - 

26050 ابن اح د املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   100   : السيد خالد بركة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 100   : مرجاني  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 212 السيد خالد بركة عنوانه)ا) 
اح د  ابن   26050 االصالح   تجزئة 

املغرب.
السيدة فاط ة مرجاني عنوانه)ا) 
االصالح   تجزئة  الدشيرة  زنقة   212

26050 ابن اح د املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 212 السيد خالد بركة عنوانه)ا) 
اح د  ابن   26050 االصالح   تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب0ن اح د  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 23.
362I

هشام اسناني

FONCIERE HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس رقم 
33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة ابن زيد 
شارع الجيش امللكي فاس، 30000، 

فاس املغرب
STE ARIJ CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 
زنقة لشبونة شارع الكرامة الزهور 1 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARIJ CASH SARL AU
ع لية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االيرادات و الدفع.
 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة لشبونة شارع الكرامة الزهور 1 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : عادل  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عادل  مريم  السيدة 
الفسح  تجزئة   77 ع ارة   16 الشقة 
فاس   30000 فاس  العليا  زواغة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عادل  مريم  السيدة 
الفسح  تجزئة   77 ع ارة   16 الشقة 
فاس   30000 فاس  العليا  زواغة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2072/2020.

366I

فيطراسكو

شركة ب إ.2م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيطراسكو

رقم 38 زنقة 16 نون0ر شقة رقم 

1 فاس املدينة الجديدة فاس، 

30000، فاس املغرب

شركة ب إ.2م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 درب 

املشروم فندق اليهودي فاس املدينة  

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ب إ.2م.

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة.

 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

فاس  اليهودي  فندق  املشروم  درب 

املدينة  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأس ال  مبلغ 

40.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد مودن عث ان :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد بونافع سعيد :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد موذن عبد العالي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : االدري�سي يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عث ان  مودن  السيد 

رقم 60 درب العرصة عين ازليطن م 

ق فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  بونافع  السيد 

92 زنقة ايت با ع ران جنان بوطاعة 

فاس   30000 فاس  بوجيدة  سيدي 

املغرب.

السيد موذن عبد العالي عنوانه)ا) 

عين ازليتن الشرابليين م ق   60 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

السيد االدري�سي يوسف عنوانه)ا) 

 30000 البغل العيون فاس  عين   6

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عث ان  مودن  السيد 

رقم 60 درب العرصة عين ازليطن م 

ق فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)   سعيد  بونافع  السيد 

بوطاعة  جنان  ع ران  با  ايت  زنقة 

فاس   30000 فاس  بوجيدة  سيدي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2056.

369I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

D.ATIF SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 70001، 

طنجة املغرب

D.ATIF SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 اقامة 

غيني شارع ابن مرحل الطابق 2 
رقم 05 طنجة 21 اقامة غيني شارع 

ابن مرحل الطابق 2 رقم 05 طنجة 

90000 طنجة الغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.73295

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ADIL ATIF )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

 YOUSSEF (حصة لفائدة  السيد )ة

ATIF بساريخ 13 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4488.

372I

CAGERE

AFRIBUSINESS COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

 AFRIBUSINESS COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 6 - 

20110 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

465635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFRIBUSINESS COMPANY

املساجرة،   : غرض الشركة بإيجاز 

االسسيراد و السصدير .

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 - 6 1 الشقة  ص0ري بوج عة الطابق 

20110 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيدة حلي ة نعيم :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حلي ة نعيم عنوانه)ا) 12 

زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حلي ة نعيم عنوانه)ا) 12 

زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

373I

HB LAW FIRM

 CDG CAPITAL

INFRASTRUCTURES
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

HB LAW FIRM

 6Rue Farabi, Bd Rachidi,

 Résidence Toubkal, 2ème étage

، 20000، casablanca maroc

 CDG CAPITAL

INFRASTRUCTURES شركة 

املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 101، 

شارع املسيرة الخضراء، الطابق 

الثاني - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 224057

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع املسيرة الخضراء،   ،101 »رقم 

الطابق الثاني - 20000 الدارالبيضاء 

 ، رياض  محاج  »مركز  إلى  املغرب« 

7 ، الطابق الثالث ، حي  مبنى بيزنس 

الرباط    10000  - الرباط  الرياض، 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745325.

374I

CAGERE

KILIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

KILIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي  12 زنقة 

ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 6 - 

20110 الدار البيضاء اامغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

463013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.KILIC : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

املساجرة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسسيراد و السصدير .

12 زنقة  عنوان املقر االجس اعي :  

 - 6 1 الشقة  ص0ري بوج عة الطابق 

20110 الدار البيضاء اامغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد هاشم كيليك :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هاشم كيليك عنوانه)ا) 12 

زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء اامغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هاشم كيليك عنوانه)ا) 12 

زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

376I

STE AGEFICO SARL

 ECOLE PARAMEDICALE

D›OPTIQUE PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

 ECOLE PARAMEDICALE

D›OPTIQUE PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 زنقة 

أح د شوقي الطابق الثاني رقم 7 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ECOLE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 PARAMEDICALE D’OPTIQUE

.PRIVEE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبه طبية و بصريات.
زنقة   32  : عنوان املقر االجس اعي 

 -  7 أح د شوقي الطابق الثاني رقم 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اعي�سى سعاد :  33 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيد املرماري ح زة :  33 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 34   : الدين  بلوقي لسان  السيد 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعاد  اعي�سى  السيدة 
32 زنقة أح د شوقي الطابق 2 رقم7 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  ح زة  املرماري  السيد 

 6 املج ع الحسني بيتي سكن ع ارة 

طنجة   90000  190 رقم  الطابق8 

املغرب.

الدين  لسان  بلوقي  السيدة 

شوقي  أح د  زنقة   32 عنوانه)ا) 

طنجة   90000 رقم7   2 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعاد  اعي�سى  السيدة 
32 زنقة أح د شوقي الطابق 2 رقم7 

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  ح زة  املرماري  السيد 

 6 املج ع الحسني بيتي سكن ع ارة 

طنجة   90000  190 رقم  الطابق8 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233633.

377I

MOORISH

HSAL CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

HSAL CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

الحرية زنقة 1 ع ارة 3 شقة 4 شارع 

األمير موالي عبد هللا حي املح دي  - 

70000  العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HSAL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CONSEIL

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

دولية في أنظ ة وبرامج الك بيوتر.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحرية زنقة 1 ع ارة 3 شقة 4 شارع 

األمير موالي عبد هللا حي املح دي  - 

70000  العيون  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أسامة فاتحي :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أسامة فاتحي عنوانه)ا) 86 
 1 الطابق  دلوسبيسال  ميشال  زنقة 

الشقة 12 اقامة النخيل الذهبي ص 

س 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أسامة فاتحي عنوانه)ا) 86 
 1 الطابق  دلوسبيسال  ميشال  زنقة 

الشقة 12 اقامة النخيل الذهبي ص 

س 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2041.

378I
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CAGERE

 RESPONSIBLE BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

 RESPONSIBLE BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 6 - 

20110 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 RESPONSIBLE BUSINESS

.CONSULTING

املرافقة،   : غرض الشركة بإيجاز 

املجال  في  االستشارة  و  السكوين 

و  الحكامة  و  البيئي   و  االجس اعي 

السن ية املسسدامة .
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 - 6 1 الشقة  ص0ري بوج عة الطابق 

20110 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

50.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيدة زينب باالمام :  400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد اشرف اوشن :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باالمام  زينب  السيدة 
الطابق  بوج عة  ص0ري  زنقة   12
البيضاء  الدار   20110  6 الشقة   1

املغرب.
السيد اشرف اوشن عنوانه)ا) 12 
زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زينب باالمام عنوانه)ا) 12 
زنقة ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 

6 20110 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
379I

ETHIX CONSULTING

L’ATELIER DE LA MAILLE
إعالن مسعدد القرارات

ETHIX CONSULTING
1، شارع الكورنيش، زاوية شارع 
الزرقطوني، ع ارة مارينا سنتر1 
الطابق 3 ، املكسب 15 ، 20050، 

الدار البيضاء املغرب

L’ATELIER DE LA MAILLE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
النسيج، ب، الحي الصناعي، عين 
السبع - 21600 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.103559

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  02 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
الذي ينص على  قرار رقم األول: 
توفيق  السيد  تعيين  مايلي: - 
الهارو�سي والسيدة إلهام الشاوي رقي 
بشركة  محددة  غير  لفترة  ك سيرين 
  .   »  L’ATELIER DE LA MAILLE  «

 -

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

بالسوقيع املنفصل ألحد من املسيرين 

أو لآلخر، مع إمكانية السفويض.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:

من  و40   16 املادتين  تعديل  تم 

مقسضيات النظام األسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743628.

380I

distra conseils

ERQ TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

distra conseils

رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 40000، مراكش املغرب

ERQ TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ايزيكي 

5 رقم 27 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.98229

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرقبة  سعيد   )ة)  تفويت السيد 

600 حصة اجس اعية من أصل 600 

حصة لفائدة  السيد )ة) خولة الرقبة 

بساريخ 28 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115294.

381I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

COSTERA  TRANS  SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

COSTERA  TRANS  SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

رقم 3 طنجة  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107303

 10 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COSTERA  TRANS  SARL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي والوطني للبضائع والسلع .

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 

الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 

رقم 3 طنجة  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

الرح ان   عبد  علي  بن  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرح ان   عبد  علي  بن  السيد 
 15 رقم   3 شارع  م0روكة  عنوانه)ا) 

طنجة  90000 طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرح ان   عبد  علي  بن  السيد 
 15 رقم   3 شارع  م0روكة  عنوانه)ا) 

طنجة  90000 طنجة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233346.

383I

KAMAR BENOUNA

   P.I MOROCCO
ش م م

 دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
P.I MOROCCO   ش م م دات 

مساهم وحيد  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 

اقامة رامي زنقة سبسة - 20590 
الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 P.I  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

MOROCCO   ش م م دات مساهم 

وحيد .

تحقيق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيانة  تحويل  تركيب  تص يم 

السكنولوجية  املعدات  اصالح  و 

وكذلك املدنية الصناعية و السدفئة 

الهيدروليكية املائية و تكييف الهواء 

الغاز الطبي و الري الك ربائي للسنقل 

ترتيب  انجاز  باالنشطة  القيام 

صيانة و اصالح املعدات الكهربائية 

بشكل عام 

الصناعية  و  املدنية  االع ال 

للسنفيذ و صباغة املعدات االضاءة 

طاقة املحرك و الجر الكهربائي و 

املركزية  االجهزة  و  الصيانة  معدات 

و مد االسلكة و املعدات املخسلفة و 

انظ ة االمان  انظ ة التشغيل االلي  

انظ ة الراديو او الهاتف و هوائيات 

السلفزيون و اطباق االق ار الصناعية 

اسسقبال  اجهزة  و  الراديو  ووصالت 

انظ ة  و  الصور  و  البيانات  نقل  و 

تكييف الهواء .

 7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 20590  - سبسة  زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 PIANI IMPIANTI  : 100 الشركة

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

  PIANI IMPIANTI الشركة  

 A/B 23100 90 عنوانه)ا) فيا فانوني

صندريو ايطاليا .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بياني   باربرة  السيدة  

  26 الرقم  مارينة  قيا  البوساجيا 

23100 البوسسجيا  ايطاليا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745218.

384I

هشام اسناني

FONCIERE HORIZON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

هشام اسناني

الطابق الثاني 265 شارع اللة اس اء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 

20400، الدار البيضاء املغرب

FONCIERE HORIZON  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء 4 شارع الساحل الزمرد، 

عين الدئاب - 20180 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2018 يونيو   06 املؤرخ في 

املالح  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

البير   ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2018 تحت رقم 00670625.

385I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 GLOBAL CONSULTING &

CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC

 GLOBAL CONSULTING &

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

الجياللي العريبي  الطابق 8 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GLOBAL CONSULTING &

.CONSTRUCTION

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املسنوعة للبناء.

16 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الجياللي العريبي  الطابق 8 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 120.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ايت اح د يوسف :  1.200 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  اح د  ايت  السيد 
 40150  1016 رقم  ازلي  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  اح د  ايت  السيد 
 40150  1016 رقم  ازلي  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745673.
387I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

EVERLAST BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
EVERLAST BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
العزيزية شارع امل لكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
107683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVERLAST BUILDING

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : ازويسني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازويسني  مح د  السيد 

 6 رقم  اروى  ع  غاندي  مهس ا  شارع 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ازويسني  مح د  السيد 

 6 رقم  اروى  ع  غاندي  مهس ا  شارع 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233711.

388I

karama conseil

STE ARIJ CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE ARIJ CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 
زنقة لشبونة شارع الكرامة الزهور 1 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARIJ CASH SARL AU

ع لية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االرادات و الدفع.
 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة لشبونة شارع الكرامة الزهور 1 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : عادل  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  مريم  السيدة 

الفسح  تجزئة   77 ع ارة   16 الشقة 

فاس   30000 فاس  العليا  زواغة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عادل  مريم  السيدة 

الفسح  تجزئة   77 ع ارة   16 الشقة 

فاس   30000 فاس  العليا  زواغة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2072/2020.
389I

INVEST CENTER SARL

براسري مطعم البريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
براسري مطعم البريس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 362 شارع 
براهيم الروداني  املعاريف 20300 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.74171

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 يوليوز   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»600.000 درهم« أي من »400.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744536.
390I

bercy conseils

TGV PIZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY
 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc
TGV PIZZA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 MAG وعنوان مقرها اإلجس اعي
 N°8 RESIDENCE RANIA RUE
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 DE LA GARE  - 50000 MEKNES

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TGV  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PIZZA

غرض الشركة بإيجاز : سناك.

 MAG  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 N°8 RESIDENCE RANIA RUE

 DE LA GARE  - 50000 MEKNES

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : طه  الزراعلى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100000  : السيد الزراعلى طه   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزراعلى طه عنوانه)ا) رقم 
اقامة مها شقة شارع شفشاون   28

م.ج 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزراعلى طه عنوانه)ا) رقم 
اقامة مها شقة شارع شفشاون   28

م.ج 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2665.

391I

socomif sarl

SITEQ BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

SITEQ BTP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلي لوفالو تجزئة رقم 30 - 

14000 القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SITEQ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. BTP

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني 

الهندسة املدنية .

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  30 رقم  تجزئة  لوفالو  السفلي 

14000 القنيطرة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالسالي:

 7.500   : السيدة احسان مزهير  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد محسين اسنيدي  :  7.500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة احسان مزهير  عنوانه)ا) 

الطابق   2143 الرقم  لوفالو  تجزئة 

الساني  14000 القنيطرة  املغرب .

السيد محسن اسنيدي  عنوانه)ا) 

اوالد اوجيه بلوك د رقم 58  14000 

القنيطرة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

لخضر   ادريس  موالي  السيد 

اسبانيا    11111 اسبانيا   عنوانه)ا) 

اسبانيا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79125.

392I

كافجيد

F.B PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

F.B PRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلي رقم 80-82 زنقة 9 حي الورد 

حي األلفة. - 20202 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.259909

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 22 أبريل 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 9 82-80 زنقة  »الطابق السفلي رقم 

الدار   20202  - حي الورد حي األلفة. 

ميسيمي  »حي  إلى  املغرب«  البيضاء 
 20202  - حي حسني   8 رقم   2 زنقة 

الدار البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745279.

393I

CAF MAROC

STEAM ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

STEAM ACADEMY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 

زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STEAM ACADEMY

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدرسية موازية.

زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 

طنجة   90000  -  10 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد عبد الحق فوزي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : السيد مح د ياسين الحيداوي 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق فوزي عنوانه)ا) 

حي االدريسية زنقة الشريف االدري�سي 
رقم 22 90000 طنجة املغرب.

الحيداوي  ياسين  مح د  السيد 

اعزيب  بحرايين  واد  حي  عنوانه)ا) 

الحاج قدور 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق فوزي عنوانه)ا) 

حي االدريسية زنقة الشريف االدري�سي 
رقم 22 90000 طنجة املغرب

الحيداوي  ياسين  مح د  السيد 

اعزيب  بحرايين  واد  حي  عنوانه)ا) 

الحاج قدور 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233655.

394I

HB LAW FIRM

 CDG CAPITAL

INFRASTRUCTURES
شركة املساه ة

تغيير تس ية الشركة

HB LAW FIRM

 6Rue Farabi, Bd Rachidi,

 Résidence Toubkal, 2ème étage

، 20000، casablanca maroc

 CDG CAPITAL

INFRASTRUCTURES شركة 

املساه ة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 101، 

شارع املسيرة الخضراء، الطابق 

الثاني - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

 224057

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيير   2020 يونيو   30 املؤرخ في 

 CDG CAPITAL« تس ية الشركة من

 CDG« إلى   »INFRASTRUCTURES

. « Invest Infrastructures

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745325.

395I

ETHIX CONSULTING

LA MAILLERIE
إعالن مسعدد القرارات

ETHIX CONSULTING

1، شارع الكورنيش، زاوية شارع 

الزرقطوني، ع ارة مارينا سنتر1 

الطابق 3 ، املكسب 15 ، 20050، 

الدار البيضاء املغرب

LA MAILLERIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

النسيج، ب، الحي الصناعي، عين 

السبع - 21600 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.62551

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  02 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم القرار األول : الذي ينص 

السيد  تعيين  على مايلي: - 

إلهام  والسيدة  الهارو�سي  توفيق 

غير  لفترة  ك سيرين  رقي  الشاوي 

  »  LAMAILLERIE  « محددة بشركة 

بشكل  الشركة  تلتزم   -  .

ألحد  املنفصل  بالسوقيع  صحيح 

إمكانية  مع  لآلخر،  أو  املسيرين  من 

السفويض.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:

من  و40   16 تم تعديل املادتين   -

مقسضيات النظام األسا�سي للشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743632.

396I

best control and consulting sarl

ELYSIUM FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

ELYSIUM FITNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4 

، باتريس لومامبا م ج - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELYSIUM FITNESS

نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللياقة البدنية.

 4 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 50000  - ج  م  لومامبا  باتريس   ،

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : بوبكر  اليزيدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوبكر  اليزيدي  السيد 
رقم 4 ، باتريس لومامبا م ج مكناس 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوبكر  اليزيدي  السيد 
رقم 4 ، باتريس لومامبا م ج مكناس 

50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   03 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2505.

397I

CAGERE

DISTRISCO
إعالن مسعدد القرارات

CAGERE
258  زنقة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب
DISTRISCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 12 زنقة 
ص0ري بوج عة الطابق 1 الشقة 6 - 

20110 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.428339

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 مارس   05 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول تفويت حصص الشركة املنجز 
بين السيدين عث ان بن بخسة ومح د 

فرحي
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ل  الجديد  السوزيع  على  املصادقة 

لرس ال  املكونة  شركة  حصة   100

الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

فرحي  مح د  السيد  اسسقالة  قبول 

للشركة  مشارك  ك دبر  مهامه  من 

في  بخسة  بن  خالد  السيد  وتأكيد 

مهامه ك دبر فريد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السوزيع الجديد ل 100 حصة شركة 

املكونة لرس ال الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السوزيع الجديد ل 100 حصة شركة 

املكونة لرس ال الشركة

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

مايلي: تأكيد السيد خالد بن بخسة في 

مهامه ك دبر فريد للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 736121.

398I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سودريطا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

سودريطا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 03 تجزئة 

بيل اير طريق راس املاء بنسودة فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سودريطا.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجس اعي : 03 تجزئة 

بيل اير طريق راس املاء بنسودة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 250   : الطاهري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : الطاهري  ادريس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : البودري  بوشتى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : البودري  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الطاهري عنوانه)ا) 

 14 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 

فاس   30000 فاس   1 الزهور  حي 

املغرب.

السيد ادريس الطاهري عنوانه)ا) 

 14 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 

فاس   30000 فاس   1 الزهور  حي 

املغرب.

السيد بوشتى البودري عنوانه)ا) 

رقم 77 شارع الن اء النرجس ب فاس 

30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  البودري  اح د  السيد 

فيال 14 تجزئة امين 2 طريق اي وزار 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الطاهري عنوانه)ا) 

 14 شارع املنامة زنقة الشحرور رقم 

فاس   30000 فاس   1 الزهور  حي 

املغرب

السيد بوشتى البودري عنوانه)ا) 

رقم 77 شارع الن اء النرجس ب فاس 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2125.

399I

CAGERE

 L’ARMEMENT MODERNE

DE PECHE - LAMOP
إعالن مسعدد القرارات

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

 L’ARMEMENT MODERNE DE

PECHE - LAMOP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 61، شارع 

موالي اس اعيل الصخور السوداء 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.80213

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على السوزيع الجديد 

املكونة  الشركة  حصة   20.000 ل 

السيد  وفاة  بعد  الشركة  لرأس ال 

مح د كبداني.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

انهاء مح د كبداني من مهامه ك دبر 

للشركة بعد وفاته و قبول اسسقالة 

مهامها  من  كبداني  سومية  اآلنسة 

ك دبرة للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ك دبر  كبداني  فؤاد  السيد  تعيين 

فريد للشركة ملدة غير محددة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: املصادقة على السوزيع الجديد 

املكونة  الشركة  حصة   20.000 ل 

اآلنسة سومية   - الشركة:  لرأس ال 

السيدة   - حصة.   10.437 كبداني 

 - حصة.   1.939 فرخاني  عائشة 

حصة.   1.937 كبداني  نورة  اآلنسة 

كبداني  الزهراء  فاط ة  السيدة   -

مح د  السيد   - حصة.   1.937

السيد فؤاد   - حصة.  كبداني1.875 

كبداني 1.875 حصة. 

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

كبداني  فؤاد  السيد  تعيين  مايلي: 

ك دبر فريد للشركة ملدة غير محددة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 739825.

400I

YOULECTRIC

YOULECTRIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YOULECTRIC

 RUE EL MATAR COURSE 32

SAFI ، 46000، SAFI MAROC

YOULECTRIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 زنقة 

املطار الكورس آسفي - 46000  

آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

10683

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YOULECTRIC

إيصال و   : غرض الشركة بإيجاز 

صيانة املنشآت واملنازل بالكهرباء

إيصال و تركيب اإلنارة الع ومية

إصالح و صيانة املحركات و اآلالت 

الصناعية الكهربائية.

زنقة   32  : عنوان املقر االجس اعي 

  46000  - آسفي  الكورس  املطار 

آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد يوسف اليون�سي 

حصة بقي ة 100.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -.

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف اليون�سي عنوانه)ا) 

آسفي  الكورس  املطار  زنقة   32

46000 آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف اليون�سي عنوانه)ا) 

آسفي  الكورس  املطار  زنقة   32

46000 آسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

401I

CAGERE

 L’ARMEMENT MODERNE

DE PECHE-LAMOP

إعالن مسعدد القرارات

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

 L’ARMEMENT MODERNE DE

PECHE-LAMOP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 61، شارع 

موالي اس اعيل الصخور السوداء 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.80213

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  10 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تسجيل معرفة الج ع العام بإنجاز 

ع لية هبة حصص للشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على السوزيع الجديد 

املكونة  شركة  حصة   20.000 ل 

لرس ال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 20.000 ل  الجديد  السوزيع  مايلي: 

حصة شركة املكونة لرس ال الشركة: 

- السيد فؤاد كبداني 18.125 حصة. 

- السيد مح د كبداني 1.875 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744848.

402I

AM CONSULTING

SIRACHID TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

SIRACHID TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، -    - 20490 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.435051

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سعيدة جوهري 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

اي ان   )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

جوهري بساريخ 07 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745792.

403I

COFISCOM

 STE ANASSI DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 STE ANASSI DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RANIA وعنوان مقرها اإلجس اعي

 46 LOTS ARBAH IMMOBILIER -

63300 بركان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5729
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 346/2020.

404I

Omaolives

OMAOLIVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Omaolives
30، شقة 08 شارع موالي أح د 

الوكيلي، حسان، الرباط ، 10020، 
الرباط املغرب

omaolives شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 30، شقة 
08 شارع موالي أح د الوكيلي، 

حسان، الرباط -  - 10020 الرباط  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
145431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.omaolives
تعبئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأع ال  الزيسون  وتوزيع  الزيسون 

مسنوعة..
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 ،30  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شقة 08 شارع موالي أح د الوكيلي، 

الرباط    10020  -   - الرباط  حسان، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع ر الشرقاوي :  51 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 49   : الزودالي  محسين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسين الزودالي عنوانه)ا) 

الصفاء  إقامة   21 ع ارة   NR 10

تابريكت سال 11000  سال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشرقاوي عنوانه)ا)  السيد ع ر 

بوزنيقة   4 الورود  تجزئة   NR 889

28000 الرباط  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 3233.

405I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

STE OASIS BOUANANE
إعالن مسعدد القرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21 ، مكسب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 30000، فاس 

املغرب

STE OASIS BOUANANE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: مكسب 

5 طابق 5 رقم 3 اقامة بولفارشارع 

عالل بن عبد هللا  - 30000 فاس 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.42045

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  21 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  حصص  مج وع  تفويت 

درهم   100 بقي ة  )1000حصة 

للحصة) لفائدة السيد علي هاشمي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تلقائيا  تم  رقم1  القرار  اتخاد  بعد 

تحويل شكل الشركة الى شركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسيرين السابقين و تعيين 

مسيرا  بدرالدين  الكساني  السيد 

جديدا ملدة غير محدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

مكسب  الى  االجس اعي  املقر  تحويل 

اقامة بولفارشارع   3 رقم   5 طابق   5

عالل بن عبد هللا 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

شكل الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجس اعي : مكسب 5 طابق 5 رقم 

3 اقامة بولفارشارع عالل بن عبد هللا 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لفائدة  هاشمي  علي  السيد  اضافة 

الشركة 100.000 درهم نقدا

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

قي ة  في  محدد  الشركة  رأس ال 

حصة   1000 الى  مقس ة   100000

لفائدة السيد علي هاشمي

على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 

مايلي: تعيين السيد الكساني بدرالدين 

مسيرا جديدا ملدة غير محدودة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2068/2020.

406I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE BRICOIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE BRICOIN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 

1 شارع مح د الخامس فاديسا 

الدشيرة الجهادية إنزكان - 86360 

إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE BRICOIN

غرض الشركة بإيجاز : بيع األثاث 

واألجهزة املنزلية.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
1 شارع مح د الخامس فاديسا  رقم 

 86360  - إنزكان  الجهادية  الدشيرة 

إنزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد طارق تارزا :  1.000 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تارزا  طارق  السيد 
دوار أيت مو�سى الس سية أيت ملول 

86602 أيت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تارزا  طارق  السيد 
دوار أيت مو�سى الس سية أيت ملول 

86602 أيت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1217.

408I

AFFANE SALWA

روند سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFFANE SALWA
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca maroc

روند سيرفيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 332 ، 
شارع ابراهيم الروداني ، الطابق 5 ، 
شقة 21 ، إقامة الريحان ، املعارف  

- 20000  الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
470715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

روند   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سيرفيس.

األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع  عامة  وبصفة  والحراسة،  

والصناعية  السجارية  املعامالت 

التي   ، والعقارية  واملنقولة  واملالية 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

بهذا الهدف اإلجس اعي أو بأي هدف 

إجس اعي م اثل أو ذو صلة ، و

تن ية  يعزز  أن  ي كن  الذي 

وتوسيع الشركة..

 ،  332  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ، 5 شارع ابراهيم الروداني ، الطابق 

شقة 21 ، إقامة الريحان ، املعارف  - 

20000  الدار البيضاء. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 75.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   الجيد  مح د  السيد 

 ، زنقة07   ،  23 رقم   ، الدار البيضاء 

  21000 قرية الج اعة   ،  03 إتصال 

الدار البيضاء. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   الجيد  مح د  السيد 

 ، زنقة07   ،  23 رقم   ، الدار البيضاء 

  21000 قرية الج اعة   ،  03 إتصال 

الدار البيضاء. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

409I

FIDUSCAL

SOUKAINA›S FAMILY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 SOUKAINA›S FAMILY CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع واد 

درعة زنقة 34 رقم 11 و 13 األلفة 

-  الدار البيضاء  - 20240 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.331703

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 شتن0ر   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   1.400.000,00«

إلى  درهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   1.500.000,00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745783.

410I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

WELCON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

WELCON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 9 

يوليوز الع ارة �سي الشقة رقم 4  - 

28800 املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 991.

411I

ائس انية زهير

GOOD CITY CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية زهير
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت مكسب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

GOOD CITY CARS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املسيرة 2 

العن0ر 2 رقم103 - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

70407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2015 شتن0ر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GOOD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CITY CARS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجس اعي : املسيرة 2 
مراكش   40000  - رقم103   2 العن0ر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

5.000 حصة    : السيد هال فؤاد  

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هال فؤاد  عنوانه)ا) املسيرة 

مراكش   3 رقم  الكسبية  ع ارة   1

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هال فؤاد  عنوانه)ا) املسيرة 

مراكش     3 رقم  الكسبية  ع ارة   1

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   29 بساريخ  السجارية ب راكش  

 09151517818 رقم  تحت   2015

. M

412I

fiducinfo sarlau

NOUR TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

NOUR TRANSFERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدكان 

الواقع بطريق سوق اثنين اوريكة 
رقم 326 مركز اوريكة - 42452 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NOUR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANSFERT

غرض الشركة بإيجاز : تاجرأع ال 

أو إنشاءات خاصة.

الدكان   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الواقع بطريق سوق اثنين اوريكة رقم 

مراكش   42452  - مركز اوريكة   326

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : نورة  حديوي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نورة  حديوي  السيدة 

اقامة الشروق 2 املسيرة 2 الشقة 11 

الع ارة 645 مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نورة  حديوي  السيدة 

اقامة الشروق 2 املسيرة 2 الشقة 11 

الع ارة 645 مراكش 40000 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 5476.

413I

EXACONSEIL

ZHOLIA POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXACONSEIL

 C8, résidence »Médina«, route

 1029, Sidi Maârouf، 20270،

Casablanca Maroc

ZHOLIA POWER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

390، شارع بوركون، إقامة رياض 

أنفا ع ارة »ب«، طابق 2، شقة 6 

20160 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471697

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZHOLIA POWER

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

واملعدات  املواد  وتركيب  وتصنيع 

ومحطات الطاقة الجاهزة واللوحات 

أو  النظيفة  الطاقة  إلنساج  املعدة 

املسجددة.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 390، 

أنفا  رياض  إقامة  بوركون،  شارع 

ع ارة »ب«، طابق 2، شقة 6 20160 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السالوي  جالل  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السالوي  جالل  مح د  السيد 
شارع بوركون،   ،390 رقم  عنوانه)ا) 

إقامة رياض أنفا، ع ارة »ب«، طابق 

الدارالبيضاء    20160  6 شقة   ،2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالوي  جالل  مح د  السيد 
شارع بوركون،   ،390 رقم  عنوانه)ا) 

إقامة رياض أنفا، ع ارة »ب«، طابق 

الدارالبيضاء   20160  6 شقة   ،2

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745536.

414I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE SAKANOKOM AL

JADID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE SAKANOKOM AL

JADID  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

أوبيهي رقم 2 حي أفراك تزنيت  - 

85000 تزنيت  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE SAKANOKOM AL

. JADID

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - تزنيت   أفراك  حي   2 رقم  أوبيهي 

85000 تزنيت  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 340   : طنطاوي   خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد يونس وعراب  :  330 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د هنون :  330 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   السيد خالد طنطاوي  
البيضاء    5 39 رقم  حي انكريط زنقة 

20470 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)   وعراب   يونس  السيد 
 85000 01 تجزئة الوفاء تزنيت  رقم 

تيزنيت  املغرب.

عنوانه)ا)   هنون  مح د  السيد 

الرقم 66 املج وعة ف تجزئة السقدم 

تيزنيت  85000 تيزنيت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   السيد خالد طنطاوي  
البيضاء   5 39 رقم  حي انكريط زنقة 

20470 الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

10 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسيزنيت  

2020 تحت رقم 656.

415I

FIDUSCAL

 H&N SOLUTIONS AND
SERVICES

إعالن مسعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 H&N SOLUTIONS AND

SERVICES  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: مج ع 

الفجر شقة 7 الطابق 1 الع ارة 23 

ال0رنو�سي-  الدار البيضاء - 20610 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.264345

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

الحصص:  تفويت   :1 رقم  قرار 

السيد  يبيع  مايلي:  على  ينص  الذي 

اليوسيفي هارون كل هذه الحصص 

حصة   (5000( آالف  خ سة  أي 

بقي ة 100.00 درهم لكل منها لصالح 

السيد فؤاد الحيداوي.

قرار رقم 2:اسسقالة مسير الشركة: 

الذي ينص على مايلي: يقبل املجس ع 

اليوسيفي  السيد  املسير،  اسسقالة 

كاملة  ذمة  إبراء  وي نحه  هارون  

ونهائية ، دون ض ان االلتزامات.

جديد   مسير  3:تعيين  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
املجس ع يعين السيد فؤاد الحيداوي 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  ك سير 

بأنه  الجديد  املسير  يقر  محدودة. 

على علم بأصول والتزامات الشركة 

املذكورة.

اإلدارة:  4:صالحيات  رقم  قرار 

السيد فؤاد  الذي ينص على مايلي: 

الحيدواي ، الشريك الوحيد ، ي ارس 

تسيير الشركة دون حد زمني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

مساه ات

على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 

األع ال التي تم االشتراك بها  مايلي: 

نيابة عن الشركة في السدريب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745786.

416I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

IND TRANS
إعالن مسعدد القرارات

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 APPT N 1 AVENUE 1 RUE 56

 TOULAL MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

IND TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مسجر رقم 

4، ع ارة ف21، املنصور، مكناس. 

- - مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.48061

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: فوت السيد حيمي عزيز ج يع 

حصة،   500 ب  املقدرة  حصصه 

للسيدة لبنى الهايج. 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

تغيير املقر االجس اعي للشركة  مايلي: 

 : السالي  العنوان  إلى  املدينة  بنفس 

تجزئة  الطابق السفلي،    ،189 رقم 

الشهدية 2، مكناس.

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

السيد حيمي عزيز  اسسقالة   مايلي: 

و تعيين السيدة لبنى الهايج ك سيرة 

للشركة.

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

املسؤولية  ذات  شركة  لسصبح 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 

ب دينة  الشركة  مقر  حدد  مايلي: 

مكناس، رقم 189،  الطابق السفلي، 

تجزئة الشهدية 2

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: حدد رأس مال الشركة  في مبلغ 

 1000 موزع إلى  درهم.   100000.00

درهم   100.00 حصة قي ة كل منها 

وهذه الحصص موزعة بين الشركاء 

على الوجه اآلتي: السيدة لبنى الهايج 

1000 حصة.

بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 

لبنى  السيدة  الشركة  تسيير  تسولى 

و  الهايج باعسبارها املسيرة الوحيدة. 

تباشر مهامها ملدة غير محدودة 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

قد اتفق على تأسيس شركة  مايلي: 

دات  محدودة   مسؤولية  ذات 

ألحكام  ,وفًقا  الوحيد  الشريك 

قانون  وأحكام  النافذة،  القوانين 

شركات املساه ة وشركات السوصية 

املسؤولية  ذات  والشركات  باألسهم 

املحدودة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2258.

417I

FIDUBAC SARL

MAN EXPO IMPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

MAN EXPO IMPO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي اوالد 

مي ون شارع 80 رقم 32 الناظور - 

62000  الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18585

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 أبريل   16 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-تاجر اإلطارات

-اسسيراد اإلطارات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3043.

418I

njbusiness

NJ BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

NJ BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكاتب 

زينب شقة 18 الطابق الثالت  مكسب 

18 شارع عبد العالي بنشقرون 

املدينة الجديدة فاس  - 30000 

فاس  املغرب.
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تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.60769
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 10 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق   18 شقة  زينب  »مكاتب 
شارع عبد العالي   18 مكسب  الثالت  
 - الجديدة فاس   املدينة  بنشقرون 
»مكاتب  إلى  املغرب«  فاس    30000
مارينا الطابق الثالت مكسب 19 شارع 
عبد الكريم بنجلون  املدينة الجديدة 

فاس  - 30000 فاس  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2135.

419I

WAY CONSEIL

RIAD PREMIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RIAD PREMIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم اقامة جواد ع ارة 109 شقة 
رقم 43 الطابق 3  - 40160 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
106189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RIAD  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PREMIUM

تأجير    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياض

 تأجير فرعي لبيوت الضيوف

بإدارة  املسعلق  الخدمة  تقديم   

الرياضات.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

الكريم اقامة جواد ع ارة 109 شقة 

3  - 40160 مراكش  43 الطابق  رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 M.VAN SEVEREN السيد 

LAURENT THIEN :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 M.VAN SEVEREN السيد 

عنوانه)ا)   LAURENT THIEN

.Overijse 50000 belge belge

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 M.VAN SEVEREN السيد 

عنوانه)ا)   LAURENT THIEN

Overijse 50000 belge belge

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115255.

420I

ائس انية بيان حنان

KECH TECH INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املسسودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 40000، 

مراكش مراكش

KECH TECH INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

برادي 03 طابق 01 شقة رقم 185 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KECH  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.TECH INFO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات معلوماتية.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 185 شقة رقم   01 طابق   03 برادي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة السعدية امين 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة السعدية امين عنوانه)ا) 

بن  عي�سى  موالي  عي�سى  ايت  دوار 

دريس ازيالل 40000 ازيالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السعدية امين عنوانه)ا) 

بن  عي�سى  موالي  عي�سى  ايت  دوار 

دريس ازيالل 40000 ازيالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115313.

421I

مغرب تدبير

ISN FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مغرب تدبير

شارع مراكش إقامة النجد الطابق 1 

رقم 14 ، 90000، طنجة املغرب

ISN FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مراكش اقامة النجد الطابق االول  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ISN  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOOD

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد الغذائية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مراكش اقامة النجد الطابق االول  - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الشركة ISN FOOD :  100 حصة 

بقي ة 100.000 درهم للحصة .

 100  السيد اس اعيل بوقديدة : 

بقي ة 100.000 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بوقديدة   اس اعيل  السيد 

شفشاون  سل ان  بني  عنوانه)ا) 

90000 شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوقديدة   اس اعيل  السيد 

شفشاون  سل ان  بني  عنوانه)ا) 

90000 شفشاون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم -.

422I

KAMAR BENOUNA

DANESSA  ش م  م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

DANESSA  ش م  م شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 59 شارع 

الزرقطوني الطابق السادس  - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.316735

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  02 غشت  املؤرخ في 

ذات  شركة  م  م   ش    DANESSA

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 50.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 59 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع الزرقطوني الطابق السادس  - 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

لعدم الشغل.

و عين:
موريس   دان  بينجيو   السيد)ة) 
الزرقطوني  شارع   59 عنوانه)ا)  و 
 20000  18 رقم  السادس  الطابق 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 02 غشت 2020 وفي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 18 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745052.

423I

fiduciaire al hayat

NAIROBI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
NAIROBI CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الكريرية زنقة 122 رقم 24 قطعة 

46 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
107655

 31 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NAIROBI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الكريرية زنقة 122 رقم 24 قطعة 46 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الزنطاري ح زة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الزنطاري ح زة  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزنطاري ح زة عنوانه)ا) 

املج ع الحسني إقامة العزيزية سعد 

4 رقم 133 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عدنان  زباير  السيد 

املج ع الحسني إقامة العزيزية ياسين 

3 رقم 62 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 107655.

424I

HK CONSULTING

RAVI BATEAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

RAVI BATEAUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

كل ي ة إقامة فاتحة الخير ع ارة 

645 رقم 9 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.235109

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غاني  س يرة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   200

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د غاني بساريخ 24 غشت 2020.

نزهة لحسيكي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   200

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د غاني بساريخ 24 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745232.

425I

HK CONSULTING

RAVI BATEAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

RAVI BATEAUX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي زنقة 

كل ي ة إقامة فاتحة الخير ع ارة 

645 رقم 9 - 20000 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.235109

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745232.
426I

HK CONSULTING

PRESNEG SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

PRESNEG SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 18 م ر 

األشجار عين السبع - 20250 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.305113
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   2.500.000«
»1.500.000 درهم« إلى »4.000.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745758.
427I

HK CONSULTING

WE GO AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

WE GO AUTO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 

الكارة و شارع موالي سلي ان الطابق 

األر�سي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.430883

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»200.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745583.

428I

SADKI HOLDING PRIVE  

GONZALES CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GONZALES CAR

CASA ، 20100، الدارالبيضاء 

املغرب

GONZALES CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي منتزه 

الرح ة ، املج وعة السكنية رقم 

1،ع ارة 1 رقم 21، الرح ة 2 دار 

بوعزة - 20000 الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GONZALES CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

منتزه   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  السكنية  املج وعة   ، الرح ة 

 2 الرح ة   ،21 رقم   1 1،ع ارة 

الدارالبيضاء    20000  - بوعزة  دار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

ح داني  املالك  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ح داني  املالك  عبد  السيد 

 20000 الدارالبيضاء   عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين   سراج  رضا  السيد 

 2000 الدارالبيضاء  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744346.

429I

SADKI HOLDING PRIVE  

SADKI HOLDING PRIVÉ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SADKI HOLDING PRIVE

CASA ، 20100، الدارالبيضاء 

املغرب

SADKI HOLDING PRIVÉ  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

أح د املجاطي، إقامة األلب الطابق 

1 شقة رقم 8  املعارييف 20100 

الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SADKI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. HOLDING PRIVÉ

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير.

زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 

إقامة األلب الطابق  أح د املجاطي، 

 20100 املعارييف    8 رقم  شقة   1

الدارالبيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : صدقي  السيدة شي اء 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صدقي  شي اء  السيدة 

الدارالبيضاء    2000 الدارالبيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صدقي  شي اء  السيدة 

الدارالبيضاء    2000 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742300.

430I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE ALLIANCE NEGOCE

WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفسح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 STE ALLIANCE NEGOCE

WORLD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزئة 25 

مارس بلوك Y رقم 1045 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ALLIANCE NEGOCE WORLD
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء 
الصناعة والسوزيع 

االسسيراد والسصدير في كل �سيء .
تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
25 مارس بلوك Y رقم 1045 العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : الوجاني  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : الوجاني  خالد  السيد   

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوجاني  خالد  السيد 
حي االمان شارع ابو بكر الصديق رقم 
انزكان   8000 انزكان   الدشيرة   98

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوجاني  خالد  السيد 
حي االمان شارع ابو بكر الصديق رقم 
انزكان   80000 الدشيرة انزكان    98

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 26 غشت 

2020 تحت رقم 1991/20.

431I

BUREAU ESSOUFYANI

 GREEN WINGS
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

  GREEN WINGS CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الحسني زنقة 10 الرقم 30 الشقة 
03 الطابق الثاني  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. GREEN WINGS CONSULTING

إرشادات   : غرض الشركة بإيجاز 

مدرسية وتعلي ية - السدريب السعليمي 

املدر�سي - ج يع أمور وشؤون الهجرة 

في  والقبول  التسجيل   - الخارج  إلى 

األجنبية  والجامعات  املؤسسات 

 - عليهم  واإلشراف  الطالب  دعم   -

الدورات السكوينية ع0ر األنترنت..

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشقة   30 الرقم   10 زنقة  الحسني 
العيون   70000  - الطابق الثاني    03

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الفائق  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

السيد زكرياء الزبور :  500 حصة 

بقي ة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفائق  عث ان  السيد 

 30 الرقم   10 زنقة  الحسني  الحي 

 70000 الثاني   الطابق   03 الشقة 

العيون املغرب.

عنوانه)ا)  الزبور  زكرياء  السيد 
 30 الرقم   10 زنقة  الحسني  الحي 
 70000 الثاني   الطابق   03 الشقة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفائق  عث ان  السيد 
 30 الرقم   10 زنقة  الحسني  الحي 
 70000 الثاني   الطابق   03 الشقة 

العيون املغرب
عنوانه)ا)  الزبور  زكرياء  السيد 
 30 الرقم   10 زنقة  الحسني  الحي 
 70000 الثاني   الطابق   03 الشقة 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
08 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2087.
432I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

PRIAGRUS-SA
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 FIDUCIAIRE D›AUDIT
 D›ASSISTANCE DE GESTION ET

DE CONTROLE
 AVENUE HASSAN II, 231
 IMMEUBLE TAMSOULT

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

PRIAGRUS-SA شركة املساه ة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ايت ملول، 
الحي الصناعي، البقعة رقم 242، 
طريق بيوكرا، ع الة انزكان ايت 
ملول - 86150 انزكان ايت ملول 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 5.
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
البقعة  الحي الصناعي،  »ايت ملول، 
ع الة  بيوكرا،  طريق   ،242 رقم 
انزكان ايت ملول - 86150 انزكان ايت 
ملول املغرب« إلى »مكسب السانديك، 
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ع ارة ص0رينا، شارع الحسن الثاني،  

- 80000 أكادير  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96215.

433I

EURODEFI

SHAKER POWER MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 SHAKER POWER MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD 353 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MOHAMED V ESPACE IDRISSI

 7 EME ETAGE N°6   - 20000

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.312211

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 02 شتن0ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 BD MOHAMED V ESPACE 353«

 IDRISSI 7 EME ETAGE N°6   -

إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20000

 ANGLE BD MOHAMED V 353«

 ET BD LA RESISTANCE 7 EME

ETAGE N°8 - 20000 الدار البيضاء  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745735.

434I

ficogedek sarl au

NAZO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

NAZO TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 7 

ع ارة 264 رياض وسالن 01 وسالن  

- 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NAZO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط،  الغير،  لحساب  البضائع 

االشغال العامة.

 7 شقة   : عنوان املقر االجس اعي 

01 وسالن   264 رياض وسالن  ع ارة 

- 50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الزوين  ناجم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزوين  ناجم  السيد 
. فاس  06 حي املسيرة   زنقة   59 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزوين  ناجم  السيد 
. فاس  06 حي املسيرة   زنقة   59 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2653.

435I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BOUHADDA ET FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

BOUHADDA ET FILS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رواز دوار 

ايت ق رة ملحق ايت ق رة ازمورن - 

32000 الحسي ة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2689

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 24 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»رواز دوار ايت ق رة ملحق ايت ق رة 

الحسي ة املغرب«   32000  - ازمورن 
 32000  -  17 رقم  أزغار  »زنقة  إلى 

الحسي ة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 503.

436I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيير

STE HT.T.G

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب

STE HT.T.G شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي الحسن ع ارة القند�سي 

الطابق الثالث رقم 5  - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HT.T.G

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املخسلفة و البناء

-2 األشغال الغابوية

-3 السجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

القند�سي  ع ارة  الحسن  موالي 

 35100  -   5 رقم  الثالث  الطابق 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 95.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح زة الطيبي :  950 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطيبي  ح زة  السيد 
جرسيف   05 الدار  رقم  الهول  حي 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الطيبي  ح زة  السيد 
جرسيف   05 الدار  رقم  الهول  حي 

35100 جرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 854/2020.

437I

INVEST CENTER SARL

سارة للهندسة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
سارة للهندسة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 تجزئة 
املنظر الج يل  أنفا 20180 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
457785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

سارة   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

للهندسة.

غرض الشركة بإيجاز : الهندسة.

عنوان املقر االجس اعي : 26 تجزئة 

الدار   20180 أنفا  الج يل   املنظر 

البيضاء امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة بنرح ون سارة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بنرح ون سارة عنوانه)ا) 

 20180 الج يل  املنظر  تجزئة   26

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بنرح ون سارة عنوانه)ا) 

 20180 الج يل  املنظر  تجزئة   26

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 731869.

438I

بن علي لألستشارة ش م م

ABS CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

ABS CALL CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 1 

الطابق السفلي البيث العسيق طريق 

الدار البيضاء  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ABS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CALL CENTER

 CENTRE  : غرض الشركة بإيجاز 

.D’APPEL

 1 شقة   : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق السفلي البيث العسيق طريق 

مراكش   40000  - البيضاء   الدار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السعيد  ع ور  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السعيد  ع ور  السيد 

املخسار   9 رقم  القصور  تجزئة 

السو�سي 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السعيد  ع ور  السيد 

املخسار   9 رقم  القصور  تجزئة 

السو�سي 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115337.

439I

CABINET HAMZAOUI

PM INVESTMENT
إعالن مسعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

PM INVESTMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 78 شارع 

املكسيك - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.25761

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

250 حصة اجس اعية من  تفويت    -

طرف السيد شاكر مطال�سي الطاهر 

لصالح ابنسه السيدة شاكر مطال�سي 

  - للواحدة  درهم   100 بقي ة  ليلى 

من  اجس اعية  حصة   250 تفويت  

لصالح  امينة  بوهريز  السيدة  طرف 
ابنتها السيدة شاكر مطال�سي بشرى 

بقي ة 100 درهم للواحدة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  جدد  مسيرين   3 -اضافة 

التي كانت مسيرة من طرف املسيير 

الوحيد السيد شاكر مطال�سي الطاهر 

و هن السيدات بوهريز امينة - شاكر 

مطال�سي  شاكر  و  ليلى  مطال�سي 

و بهدا تصبح الشركة مسيرة  بشرى. 

طرف  من  املحضر  تاريخ  من  ابسداء 

مطال�سي  شاكر  السيد  مسيرين   4

 - امينة  بوهريز  السيدات  و  الطاهر 

شاكر مطال�سي ليلى و شاكر مطال�سي 

بامضاء  و  محددة  غير  ملدة  بشرى 

فردي ووحيد للسيد شاكر مطال�سي 

مشترك من طرف  الطاهر او امضاء 

السيدة  مع  بوهريز  امينة  السيدة 

السيدة  مع  او  ليلى  مطال�سي  شاكر 
شاكر مطال�سي بشرى
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الشركة:  راس ال   6 رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: حدد راس ال 

درهم   100000 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجس اعية   1000 مقس ة الى 

من فئة 100 درهم للواحدة املسندة 

السيد   = السالية  بالطريقة  للشركاء 

حصة   250 شاكلر مطال�سي الطاهر 

امينة  بوهريز  السيدة   - اجس اعية 

250 حصة اجس اعية - السيدة شاكر 

مطال�سي ليلى 250  حصة اجس اعية 

و السيدة شاكر مطال�سي بشرى 250 

حصة اجس اعية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 3915.

443I

AIT TAQI MOULAY SAID

2AM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD RUE

 71 ETAGE 2 N°03 ، 92000،

TANGER MAROC

2AM TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طارق ابن زياد الزنقة 71 رقم 09 

الطابق الثاني رقم 03 طنجة - 

92000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

82467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2017 ماي   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 2AM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRAV

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بج يع النشاطات السجارية واألشغال 

والخدمات املسعلقة بالبناء.

الع ليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  السجارية، 

والتي  العقارية  والغير  العقارية، 

او  مباشرة  بصفة  السن ية  بإمكانها 

غير مباشرة لهدا الهدف او ألي هدف 

م اثل او مشابه أو من طبيعسه انعاش 

وتطوير الثروة االجس اعية للشركة.

السجارة و أع ال البناء..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 09 رقم   71 الزنقة  زياد  ابن  طارق 

 - طنجة   03 رقم  الثاني  الطابق 

92000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد السالم اشكاوا :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : اشكاوا  امح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اشكاوا  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) النعيم 06 رقم 84 50000 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  اشكاوا  امح د  السيد 

 2 زنقة  بلوك ب  مالك ح ري  اوالد 
البيضاء   27182 بوسكورة    21 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اشكاوا  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) النعيم 06 رقم 84 50000 

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  اشكاوا  امح د  السيد 

 2 زنقة  بلوك ب  مالك ح ري  اوالد 
البيضاء   27182 بوسكورة    21 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2017 تحت رقم 183139.

444I

بن علي لألستشارة ش م م

ايت بن عبد الرحمان لالشغال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

ايت بن عبد الرح ان لالشغال 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بوعزة 

تسلطانت سعادة  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ايت بن 

عبد الرح ان لالشغال.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة للبناء.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 40000  - بوعزة تسلطانت سعادة  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

الرح ان  عبد  بن  ايت  السيد 

 100 بقي ة  حصة   600   : يوسف 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  بن  ايت  السيد 

بوعزة  دوار  عنوانه)ا)  يوسف 

مراكش   40000 تسلطانت سعادة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرح ان  عبد  بن  ايت  السيد 

بوعزة  دوار  عنوانه)ا)  يوسف 

مراكش   40000 تسلطانت سعادة  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115242.

445I

SOCIETE FIDAV SARL

PRODITRAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

PRODITRAX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 08 تجزئة 

الزيسونة موالي ادريس زرهون - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRODITRAX

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مسنوعة

- بيع وشراء

عنوان املقر االجس اعي : 08 تجزئة 

 - زرهون  ادريس  موالي  الزيسونة 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د سليح :  600 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : السيد خالد سليح 

بقي ة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : السيد ح زة سليح 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سليح  مح د  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سلي ان مول 

الكيفان 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  سليح  خالد  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سلي ان مول 

الكيفان 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  سليح  ح زة  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سلي ان مول 

الكيفان 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سليح  مح د  السيد 

تعاونية النجاح سيدي سلي ان مول 

الكيفان 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2630.

446I

AL HUDA CONSEIL SARL

HORIZON PAPIER
إعالن مسعدد القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

HORIZON PAPIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 13 تجزئة 

رياض الياس ين طريق عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.59047

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة مسير و السوقيعات

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر الرئي�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ج يع  زايدي  ج ال  السيد  تفويت 

بالشركة  ي سلكها  التي  الحصص 

لفائدة السيد جواد كنباش 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة محدودة ذات شريك وحيد

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  زايدي  ج ال  السيد  اسسقالة 

لفائدة  السوقيعات  ج يع  و  التسيير 

السيد جواد كنباش ك وقع و مسير 

وحيد بالشركة  

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

 23 العنوان الجديد الكائن ب الرقم 

تجزئة املسرة بردلة فاس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2131/2020.

447I

FIDUCIAIRE ENNOUR

SOCIETE MAITSERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

SOCIETE MAITSERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 NEZHA 2 BC A NR 61 FQUIH

 BEN SALAH  - 23200 FQUIH

.BEN SALAH MAROC

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.2375

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   06 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    SOCIETE MAITSERVICE

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

 HAY NEZHA 2 اإلجس اعي  مقرها 

  BC A NR 61 FQUIH BEN SALAH

 - 23200 FQUIH BEN SALAH

MAROC نتيجة ل : عدم القدرة على 

االسس رارية .

 HAY ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 NEZHA 2 BC A NR 61 FQUIH

 BEN SALAH  - 23200 FQUIH

 .BEN SALAH MAROC

و عين:
و   HASNA  ASSOULI السيد)ة) 
 HAY NEZHA 2 BC A NR (عنوانه)ا
 61 FQUIH BEN SALAH  23200
 FQUIH BEN SALAH MAROC

ك صفي )ة) للشركة.
   ANDREA السيد)ة) 
 HAY عنوانه)ا)  و   BROVAZZO
 NEZHA 2 BC A NR 61 FQUIH
 BEN SALAH  23200 FQUIH
BEN SALAH MAROC ك صفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  االبسدائية بالفقيه بن صالح  

24 غشت 2020 تحت رقم 241.
449I

CABINET HAMZAOUI

 DECORATION
 AMEUBLEMENT TEXTILE

»TANGEROISE »DATT
إعالن مسعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
 DECORATION AMEUBLEMENT
 »TEXTILE TANGEROISE »DATT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 78 شارع 
املكسيك 78 شارع املكسيك 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.3279

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  13 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  راس ال  قي ة  رفع  مايلي: 
 7000000 الى  درهم   500000 من 
درهم و دلك باضافة مبلغ 6500000 
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درهم  املسحوب من الحساب الجاري 

النسبة  حسب  الشركة  في  للشركاء 

االجس اعية  الحصص  من  املئوية  

بهدا  و  الشركة.  في  ي سلكنها  التي 

حصة اجس اعية   6500 سيسم خلق 

حسب  الشركاء  الى  سندت  جديدة 

مساه نهم. تغيير البند 6 من القانون 

االسا�سي الخاص براس ال الشركة.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مسييرات جديدات   3 اضافة  مايلي: 

للشركة  الوحيد  و  القديم  لل سيير 

و  الطاهر  مطال�سى  شاكر  السيد 

شاكر   - هن السيدات بوهريز امينة 

مطال�سي ليلى - شاكر مطال�سي بشرى 

ملدة غير محددة. و بهدا تصبح الشركة 

ابسدءا من تاريخ املحضر مسييرة من 

طرف 4 مسييرين  وهم  السيد شاكر 

مطال�سى الطاهر و السيدات بوهريز 

- شاكر مطال�سي ليلى و شاكر  امينة 

مطال�سي بشرى و دلك بامضاء وحيد 

و فردي للسيد شاكر مطال�سي الطاهر 

او بامضاء مشترك من طرف السيدة 

بوهريز امينة مع شاكر مطال�سي ليلى 

او مع شاكر مطال�سي بشرى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الشركة:  راس ال   6 رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: حدد راس ال 

درهم   7000000 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجس اعية   7000 مقس ة الى 

من فئة 1000 درهم للواحدة املسندة 

السيد   = السالية  بالطريقة  للشركاء 

1750 حصة  شاكر مطال�سي الطاهر 

امينة  بوهريز  السيدة   - اجس اعية 

السيدة   - اجس اعية  حصة   1750

حصة    1750 ليلى  مطال�سي  شاكر 

اجس اعية و السيدة شاكر مطال�سي 

بشرى 1750 حصة اجس اعية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 3914.

453I

EDCF Audit ُ

اطبلسمون دو كونساي & 

فيدوسيير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

EDCF Audit ُ

 N°36 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 53100، Azrou Maroc

اطبلس ون دو كونساي & فيدوسيير  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 

زنقة 9 بويقور احداف  - 53100 

Azrou املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1087

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 22 يناير 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 - بويقور احداف    9 زنقة   23 »رقم 

 N°36« إلى  املغرب«   Azrou  53100

ATLAS I - 53100 Azrou  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف0راير   06 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2019 تحت رقم 1087.

455I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE THE BLACK STORE

ARTISANAT MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

 STE THE BLACK STORE

ARTISANAT MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الريحان ع ارة 01 شقة 21 طريق 

صفرو الزهور 2  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 THE BLACK STORE ARTISANAT

.MOROCCO

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تنضيم   - الحرفية  املنسجات  توزيع 

الرحالت الداخلية باملغرب - تصدير 

مخسلف  عامة  وبصفة   - اسسيراد  و 

العقارية  املالية,  السجارية,  الع ليات 

املنقولة و غير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طريق   21 شقة   01 ع ارة  الريحان 

فاس   30000  -   2 الزهور  صفرو 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة امينة املنصوري :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصوري  امينة  السيدة 

ع ارة  الريحان  تجزئة  عنوانه)ا) 

  2 21 طريق صفرو الزهور  01 شقة 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنصوري  امينة  السيدة 

ع ارة  الريحان  تجزئة  عنوانه)ا) 

  2 21 طريق صفرو الزهور  01 شقة 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2032.

457I

CABINET HAMZAOUI

 CONSORTIUM DE

 CONSTRUCTION NAVALE

»YACHT »CCN YACHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

 CONSORTIUM DE

 CONSTRUCTION NAVALE

YACHT »CCN YACHT« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ميناء 

الصيد رقم 408 ميناء الصيد رقم 

407 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7453

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الطاهر شاكر  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   25 مطال�سي 

)ة)  السيد  حصة لفائدة    25 أصل 

ليلى شاكر مطال�سي بساريخ 17 يوليوز 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   25 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4064.

458I
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EXPERTS CONSULTING KHALSI

GROUPE GENIE-BATIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 APPT N 1 AVENUE 1 RUE 56

 TOULAL MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

GROUPE GENIE-BATIM  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم شقة 

2 ع ارة رقم 8 مرجان 2 مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. GROUPE GENIE-BATIM

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلقة أو البناء

االسسيراد والسصدير

املقايضة

عنوان املقر االجس اعي : رقم شقة 

 - مكناس   2 مرجان   8 ع ارة رقم   2

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 10.000   : السيد بدر ايسصالح  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر ايسصالح  عنوانه)ا) حي 

ازيالل   22000 النصر افورار ازيالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر ايسصالح  عنوانه)ا) حي 

ازيالل   22000 النصر افورار ازيالل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2700.

459I

TAUX CONSEILS

فابريك انوكس تزنيت ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAUX CONSEILS

 DAKHLA AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC

فابريك انوكس تزنيت ش م م  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 50 

تجزيئة مروى 01 تزنيت - 85000 

تزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4443

 01 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتن0ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : فابريك 

انوكس تزنيت ش م م .

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفوالذ املقاوم للصدأ - مقاول نجارة 

PVC األملنيوم أو املعدن أو

تاجر يقوم باالسسيراد والسصدير.
 50 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 85000  - تزنيت   01 مروى  تجزيئة 

تزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 10.000   : لكرش  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ج ال لكرش عنوانه)ا) حي 
ايت ملول   281 3 رقم  الحرش بلوك 

86150 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ج ال لكرش عنوانه)ا) حي 
ايت ملول   281 3 رقم  الحرش بلوك 

86150 ايت ملول املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

04 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسيزنيت  

2020 تحت رقم 644/2020.

460I

FUTURE CONSEIL

STE FREEGARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب

STE FREEGARD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 185 شارع 
عبد الرحيم بوعبيد الطابق االول 

تسير 2 برشيد - 26100 185 شارع 
عبد الرحيم بوعبيد الطابق االول 

تسير 2 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

13507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FREEGARD

حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و مراقبة األماكن العامة أو الخاصة 

 ، لل  سلكات املنقولة أو غير املنقولة 

واملراقبة من قبل ج يع املصرح لهم 

قانوًنا ، وسالمة األشخاص موجودة 

في هذه األماكن أو املباني. .

 185  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

 185  26100  - برشيد   2 االول تسير 

الطابق  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

االول تسير 2 برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحوري بدرالدين  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحوري  بدرالدين  السيد 

زنقة ادريس الحارتي   122 عنوانه)ا) 

حي الراحة 26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحوري  بدرالدين  السيد 

زنقة ادريس الحارتي   122 عنوانه)ا) 

حي الراحة 26100 برشيد املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   05 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 203.

461I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

CRSDE GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA MAROC

CRSDE GENIE CIVIL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم 4 السجزئة  54 كروب3 20 

ي باب مراكش مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CRSDE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. GENIE CIVIL

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

أع ال البناء واإلنشاءات املخسلفة 

مقاول في نقل البضائع عن طريق 

السيارات التي تكون ح ولتها املعس دة 

متساوية أو كبيرة إلى 15 طًنا .

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم 4 السجزئة  54 كروب3 20 ي باب 
مراكش   40000  - مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الجزولي  رضا  مح ود  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الجزولي  رضا  مح ود  السيد 
السالل سكن  حي   01 رقم  عنوانه)ا) 
املضوفين الصويرة 44000 الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجزولي  رضا  مح ود  السيد 
السالل سكن  حي   01 رقم  عنوانه)ا) 
املضوفين الصويرة 44000 الصويرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  ب راكش   السجارية 
M08- رقم  تحت   2020 شتن0ر 
20-2097874115113/2020/

.D.A.C.E

462I

Conseil assistance pme

را�سي غاز 

)RADI GAZ ( 
إعالن مسعدد القرارات

Conseil assistance pme
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

را�سي غاز  ) RADI GAZ) »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 3 زنقة 
سيدي بنور ااقامة الزهراء الطابق 
الثالت  رقم 15  عين ال0رجة  الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.314979

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة الشريك  السيد اح د بوضاض

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم و توزيع االسهم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بوضاض  للسيد  االجس اعي  السوقيع 

سعيد وحده بالنسبة لج يع العقود

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اعادة تقسيم حصص املساه ين.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعادة تقسيم راس ال الشركة.

بند رقم 43: الذي ينص على مايلي: 

بوضاض  للسيد  االجس اعي  السوقيع 

سعيد وحده بالنسبة لج يع العقود.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745888.

463I

ZOHASI SAHARA

STE TRAYESS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفسح، 

العيون، 70000، العيون املغرب

STE TRAYESS TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 

 B - تجزئة موالي رشيد مج وعة

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRAYESS TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز : 

اإلنشاءات العامة ، أع ال البناء 

املسنوعة ، اإلنشاءات العامة ، إنشاء 

املباني السكنية واإلدارية والصناعية 

من  السعاقد   ، امللحقة  األع ال   ،

تركيبات   ، العقارات  على  الباطن 

ومواد  منسجات  وبيع  شراء   ، املباني 

الترويج   ، العامة  والصيدلية  البناء 

العقاري ،

وشراء  وتصدير  واسسيراد  تجارة 

واألع ال  السيارات  غيار  قطع  وبيع 

املخسلفة..

 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 B - مج وعة  رشيد  موالي  تجزئة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : حسن  بلقاسم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : سلمى  بلقاسم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  بلقاسم  السيد 

حي الفيالت فم الواد 70000 العيون 

املغرب.

عنوانه)ا)  سلمى  بلقاسم  السيد 
 02 26 حي خط الرملة  04 رقم  زنقة 

70000 العيون املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  بلقاسم  السيد 
حي الفيالت فم الواد 70000 العيون 

املغرب
عنوانه)ا)  سلمى  بلقاسم  السيد 
 02 26 حي خط الرملة  04 رقم  زنقة 

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
02 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2023/2020.

464I

Conseil assistance pme

الرديت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Conseil assistance pme
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

الرديت شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 77-75 
شارع مح د الخامس   - 20200 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.32527

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيير   2020 يوليوز   13 املؤرخ في 
إلى  »تجارة«  من  الشركة  نشاط 

»مقهى«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740764.

466I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BETON EL FATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال0ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

BETON EL FATH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

اح د باحنيني بقعة رقم 26 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BETON EL FATH

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اح د باحنيني بقعة رقم 26 - 73000 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد يوسف هني :  5.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

5.000 حصة    : السيد موحا هني 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هني  موحا  السيد 

املسيرة 3 شارع الحسن بن جلون رقم 

127 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  هني  يوسف  السيد 

املسيرة 3 شارع الحسن بن جلون رقم 

127 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هني  موحا  السيد 

املسيرة 3 شارع الحسن بن جلون رقم 

127 73000 الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  هني  يوسف  السيد 

املسيرة 3 شارع الحسن بن جلون رقم 

127 73000 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن0ر 2020 تحت رقم 722.

467I

PRACOFOR SARL

IDIFIC MAROC ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

PRACOFOR SARL

31 ، شارع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب

 IDIFIC MAROC ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 

املح دي تجزئة الوحدة زنقة خالد 

ابن الوليد رقم 75  - 60000 وجدة 

امل لكة املغربية.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.24205

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 

IDIFIC MAROC ORIENTAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 150.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي حي  درهم وعنوان مقرها 

زنقة خالد  الوحدة  املح دي تجزئة 

- 60000 وجدة    75 ابن الوليد رقم 

امل لكة املغربية نتيجة ل• 

اإلغالق النهائي و تصفية الشركة

السجل  من   التشطيب   •

السجاري رقم 24205.

و عين:

و  مهدي   بوشعيب    السيد)ة) 

املح دي  حي  عنوانه)ا) 3. 

تجزئة الوحدة زنقة خالد ابن الوليد 

امل لكة  وجدة   60000   75 رقم 

املغربية ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

حي  وفي   2020 غشت   28 بساريخ 

زنقة خالد  الوحدة  املح دي تجزئة 

- 60000 وجدة    75 ابن الوليد رقم 

امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1909.

468I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE K.B.M METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

STE K.B.M METAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

ال0رانص قرية با مح د  - 30000 

تاونات املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1399

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  20 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

االاله   عبد  الكالمي  فؤاد  الكالمي 

ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 يوليوز  االبسدائية بساونات  بساريخ 

2020 تحت رقم 242.

469I
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SUD EST CONSEIL

DECOR AOURAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

DECOR AOURAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

لالة ياقوت و مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85 - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1875

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 26 ف0راير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

مصطفى  و  ياقوت  لالة  شارع   61«

املعاني الطابق 2 الرقم 85 - 20250 

»تي�سي  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

 - القصيبة  دير  ج اعة  أكو  نايت 

مالل   بني  تادلة   قصبة   23150

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  االبسدائية بقصبة تادلة  

شتن0ر 2020 تحت رقم 75.

470I

SOCIETE FIDAV SARL

TOUNFITE STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

TOUNFITE STONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 55 

النعيم 5  - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
50573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOUNFITE STONE
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مسنوعة
- بيع وشراء

- اسسيراد وتصدير.
 55 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

النعيم 5  - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 300   : السيدة خديجة ميلودي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 300   : شكري   أشرف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد أيوب شكري  :  300 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ميلودي   خديجة  السيدة 
 5000   5 النعيم   55 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  السيد أشرف شكري  
مكناس   5000   5 النعيم   55 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  شكري   أيوب  السيد 
مكناس   5000   5 النعيم   55 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خديجة ميلودي  عنوانه)ا) 
مكناس   5000   5 النعيم   55 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2632.

471I

ات انية الخلود

3م  ت.د.ن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ات انية الخلود

ع ارة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 

مكناس ، 50050، مكناس املغرب

3م  ت.د.ن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 222 درب 

قع مزوار حي س با   مكناس 50050 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

3م    : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ت.د.ن.

بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستراد  -تصدير  مخسلفة  واشغال 

- السجارة .

عنوان املقر االجس اعي : 222 درب 

قع مزوار حي س با   مكناس 50050 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 400   : السكني  مح ود  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 400   : السيد املصطفى اح امي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 200   : اخوبزي  محسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السكني  مح ود  السيد 

االس اعيلية  رياض   1 1032شقة 

مكناس   50050 مكناس  او  الشطر 

املغرب.

اح امي   املصطفى  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة طه رقم 149 رياض 

االس اعيلية مكناس 50050 مكناس 

املغرب.

السيد محسن اخوبزي عنوانه)ا) 
فسح الزهر مكناس   11 زنقة   29 رقم 

50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن اخوبزي عنوانه)ا) 
فسح الزهر مكناس   11 زنقة   29 رقم 

50050 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   01 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2468.

472I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE NAJ IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

 STE NAJ IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الرقم 

9 جنان بوهالل املدينة  - 30000 

فاس املغرب.

قفل السصفية
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

.49239

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2020 يونيو   23 املؤرخ في 

STE NAJ IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 

 30000  - املدينة   بوهالل  جنان   9

فاس املغرب نتيجة لعدم تحقيق رقم 

معامالت.

و عين:

و  عسيلة  نجوى   السيد)ة) 

بوهالل  اجنان   9 رقم  عنوانه)ا) 

سيدي بوجيدة  30000 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 9 وفي الرقم   2020 يونيو   23 بساريخ 

جنان بوهالل املدينة  - 30000 فاس 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1786/2020.

473I

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معس د

SOCIETE CHAKRIDROP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« 

محاسب معس د

رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

SOCIETE CHAKRIDROP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 25 

ع ارة د 4 الغرفة  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE CHAKRIDROP

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة او البناء.

 25 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

50000 مكناس  ع ارة د 4 الغرفة  - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد شاكري مصطفى :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شاكري مصطفى عنوانه)ا) 

 50000 الغرفة    4 ع ارة د   25 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شاكري مصطفى عنوانه)ا) 

 50000 الغرفة    4 ع ارة د   25 رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2615.

474I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KARIM SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال0ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

KARIM SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املنتزه 

رقم 34 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KARIM SUD

غرض الشركة بإيجاز : السصدير، 

التسويق  النقل،  الشراء،  و  البيع 

ملخسلف أنواع األس اك و املنسوجات 

و  أولية  مواد  تجهيزات،  البحرية، 

بشكل عام كل ماله عالقة بالصناعة 

و السجارة البحرية..

عنوان املقر االجس اعي : حي املنتزه 

رقم 34 - 73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : عرفاوي  كريم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عرفاوي  كريم  السيد 

شارع اح د باحنيني   03 حي املسيرة 
رقم 09 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عرفاوي  كريم  السيد 

شارع اح د باحنيني   03 حي املسيرة 
رقم 09 73000 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

غشت 2020 تحت رقم 721.

475I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MASOY SEAFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال0ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

MASOY SEAFOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القسم 

2 رقم 41 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MASOY SEAFOOD
غرض الشركة بإيجاز : السصدير، 
التسويق  النقل،  الشراء،  و  البيع 
ملخسلف أنواع األس اك و املنسوجات 
و  أولية  مواد  تجهيزات،  البحرية، 
بشكل عام كل ماله عالقة بالصناعة 

و السجارة البحرية..
عنوان املقر االجس اعي : حي القسم 
2 رقم 41 - 73000 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 KJELL HARALD السيد 
حصة   FAGERHAUG :  1.000

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 KJELL HARALD السيد 
شارع  عنوانه)ا)   FAGERHAUG
الداخلة   73000 كري ة  فيال  الوالء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 KJELL HARALD السيد 
شارع  عنوانه)ا)   FAGERHAUG
الداخلة   73000 كري ة  فيال  الوالء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن0ر 2020 تحت رقم 714.

478I

CÉRÉMONIE  SUD sarl au

CÉRÉMONIE  SUD sarl au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CÉRÉMONIE  SUD sarl au
تجزئة موالي رشيد  امل ددة 

مج وعة 01 رقم 214 العيون 
املغرب، 70000، العيون املغرب

CÉRÉMONIE  SUD sarl au شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

موالي رشيد  امل ددة مج وعة 01 
رقم 214   العيون املغرب  70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CÉRÉMONIE  SUD sarl au

ت وين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والخدمات  األشغال   ، الحفالت  

االسسيراد  العامة،  السجارة  العامة، 

والسصدير .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 01 امل ددة مج وعة  موالي رشيد  
 70000 العيون املغرب      214 رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد املخسار  اجوي    

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املخسار  اجوي    عنوانه)ا) 
شارع عالل بن عبد هللا زنقة 05 رقم 
العيون   70000 بلوك ب املغرب   43

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املخسار  اجوي    عنوانه)ا) 
شارع عالل بن عبد هللا زنقة 05 رقم 
العيون   70000 بلوك ب املغرب   43

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 19 غشت 

2020 تحت رقم 1908/2020.

479I

FNMCOMPTA

T.C.M D3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

T.C.M D3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 إقامة 

السعادة شارع إبن مرحل الطابق 

02 رقم 05 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 T.C.M  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.D3

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألع ال املسنوعة.

عنوان املقر االجس اعي : 21 إقامة 

الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعادة 
طنجة   90000  - طنجة   05 رقم   02

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الخاتمي الحسن 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيد الخاتمي الحسن   
بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخاتمي الحسن عنوانه)ا) 
 2 رقم   120 زنقة   2 حي بني ورياغل 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخاتمي الحسن عنوانه)ا) 
 2 رقم   120 زنقة   2 حي بني ورياغل 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4541.

480I

شركة اإلئس انية الواسطية

SMART MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة اإلئس انية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

50000، مكناس املغرب
SMART MEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 3 رقم 
12 حي واد دهب - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.46877

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    SMART MEK
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
واد  حي   12 رقم   3 زنقة  اإلجس اعي 
دهب - 50000 مكناس املغرب نتيجة 

ل : تصفية.
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زنقة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 50000  - دهب  واد  حي   12 رقم   3

مكناس املغرب. 

و عين:

مح د  معيش    السيد)ة) 

مكناس   50000 مكناس  و عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 542.

481I

NEW SMART COMPANY

THE MEDIA GROWTHERS
إعالن مسعدد القرارات

 TRANSLEC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي 

allée des treilles( ,11)م ر 

السعريشات.

 شارع شفشاوني عين السبع

 الدار البيضاء

 20000

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.393719

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   10 املؤرخ في 

القرارات السالية :

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العلمي  السيدة  من  األسهم  تفويت 

لبنى  العن0ري  السيدة  إلى  خدوج 

والسيد ماهر هشام

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

العلمي  السيدة  املسيرة  اسسقالة 

خدوج 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيرة جديدة السيدة العن0ري 

لبنى

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع   ،26 من  الشركة  مقر  تغيير 
 ،1 الطابق   3 شقة  مرس السلطان، 
الدار البيضاء إلى 11, م ر السعريشات 

(allée des treilles(
السبع  عين  شفشاوني  شارع   ،

الدار البيضاء;
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: زيادة رأس املال نقدا من مبلغ 

100.000 درهم إلى 336.000 درهم
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي: زيادة رأس املال عن طريق ضم 
إلى  درهم   336.000 من  االحسياطي 

450.000 درهم
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة;
قرار رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  للنظام  املترابط  السعديل 

وفقا للقرارات املسخذة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
: شركة ذات  الشكل القانوني  مايلي: 

مسؤولية محدودة
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مقرالشركة: 11, م ر 
السعريشات شارع شفشاوني عين 
 allée des( الدارالبيضاء  السبع 

،(treilles
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
املساه ات  الشركاء  يقدم  مايلي: 
العن0ري  •السيدة  السالية:  النقدية 
السيد   • درهم   337،500.00 لبنى 
ما  درهم   112،500.00 ماهر هشام 

مج وعه 450،000،000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأس املال ب بلغ أربع ائة 
 (450.000.00( وخ سين ألف درهم 
 100 بقي ة  سهم   4500 إلى  مقسم 
ب ا  للشركاء  املخصصة  درهم 
 • وهي:   ، مساه اتهم  مع  يتناسب 
 • سهم   3375 السيدة العن0ري لبنى 

السيد ماهر هشام 1125 سهم;

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
لبنى  العن0ري  السيدة  تعيين  مايلي:  

مسيرة ملدة غير محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 738235

482I

EXPROX SARL AU

SEM SHOES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي ع ارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
ال0ريدي 98 املح دية، 28630، 

املح دية املغرب
SEM SHOES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

الفسح 2 تجزئة رقم 97 بني يخلف 
املح دية - 28815 املح دية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SEM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SHOES
: خياطة و  غرض الشركة بإيجاز 

صناعة األحذية  
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
يخلف  بني   97 رقم  تجزئة   2 الفسح 
املح دية - 28815 املح دية  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة وعزان بوشرى 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة وعزان بوشرى عنوانه)ا) 
صوكوما 2 سودري رقم 343  40150 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وعزان بوشرى عنوانه)ا) 
صوكوما 2 سودري رقم 343 مراكش 

40150 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 625.
483I

CABINET HAMZAOUI

GLACE PACK
إعالن مسعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
GLACE PACK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: ميناء 
الصيد رقم 407 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.25061

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  17 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
جديدات  مسيرات   2 اضافة  مايلي: 
للشركة السادة  لل سيرين القدامى  
خيري   - الطاهر  مطال�سى  شاكر 
دامجكند يوسف و السيدة  مح د  
شاكر مطال�سي ليلى. و ه ا  السيدات 
بوهريز امينة  و شاكر مطال�سي بشرى 
ملدة غير محددة. و بهذا تصبح الشركة 
من تاريخ املحضر مسيرة من  ابسداء 
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6 مسيرين و هم السادة شاكر  طرف 

 - مح د  خيري  الطاهر-  مطال�سى 

دامجكند يوسف و السيدات بوهريز 

- شاكر مطال�سي ليلى و شاكر  امينة 

بإمضاء  دلك  و  بشرى.  مطال�سي 

وحيد و فردي لكل من السادة شاكر 

 - مح د  خيري  الطاهر-  مطال�سى 

شاكر  السيدة  و  يوسف  دامجكند 

مشترك  بامضاء  او  بشرى  مطال�سي 

امينة مع  السيدة بوهريز  من طرف 

السيدة شاكر مطال�سي بشرى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي  التسيير:   =  13 رقم  بند 

الشركة مسيرة من  ينص على مايلي: 

محددة  غير  ملدة  مسيرين   6 طرف 

شاكر مطال�سى   = من طرف السادة 

دامجكند   - مح د  خيري  الطاهر- 

يوسف و السيدات  = بوهريز امينة - 

شاكر مطال�سي ليلى و شاكر مطال�سي 

بشرى. و دلك بإمضاء وحيد و فردي 

مطال�سى  شاكر  السادة  من  لكل 

دامجكند   - مح د  خيري  الطاهر- 

مطال�سي  شاكر  السيدة  و  يوسف 

مشترك من طرف  بشرى او بامضاء 

السيدة  مع  امينة  بوهريز  السيدة 

شاكر مطال�سي بشرى.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 3813.

484I

ste cofiguer sarl

STE SALAH BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE SALAH BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

ج اعة ملريجة - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم السقييد في السجل السجاري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SALAH BUSINESS

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مخسلفة او البناء

- االالت واللوازم مخسلفة

- وسيط تجاري.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

جرسيف   35100  - ملريجة  ج اعة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

القادر  عبد  الصالحي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  الصالحي  السيد 

  443 رقم  ملوية  تجزئة  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

القادر  عبد  الصالحي  السيد 

  443 رقم  ملوية  تجزئة  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 855/2020.

485I

TARRAS IMAD

STE PRINT TOGETHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

STE PRINT TOGETHER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي العدير 

تجزئة النهضة رقم 250  - 16200 

وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRINT TOGETHER

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوحات االشهارية

مطبعة

مقاولة في االشغال املخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي : حي العدير 

 16200  -   250 النهضة رقم  تجزئة 

وزان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد فؤاد ازريويل :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : اسسيسو  الهيسم  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازريويل  فؤاد  السيد 
  8 حي العدير اكرام زنقة الجزائر رقم 

16200 وزان املغرب.
عنوانه)ا)  اسسيسو  الهيسم  السيد 
 310 النهضة رقم  العدير تجزئة  حي 

16200 وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازريويل  فؤاد  السيد 
  8 حي العدير اكرام زنقة الجزائر رقم 

16200 وزان املغرب
عنوانه)ا)  اسسيسو  الهيسم  السيد 
 310 النهضة رقم  العدير تجزئة  حي 

16200 وزان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بوزان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 2868.
486I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT WEAR TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
ENT WEAR TRAD  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 700 
رقم 308 العيون  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ENT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. WEAR TRAD

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلشهار والطباعة و اإلعالنات - إنشاء 

الخدمات   - األنترنت  على  املواقع 

املعلوماتية .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون    308 رقم   700

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة فطم اإلدري�سي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فطم اإلدري�سي  عنوانه)ا) 

 10 حي القدس شارع الفرسان رقم 

العيون  70000 العيون  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فطم اإلدري�سي  عنوانه)ا) 

 10 حي القدس شارع الفرسان رقم 

العيون  70000 العيون  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2091.

487I

AUDIT ET CONSEIL 2010

LA CLINIQUE DU GSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

LA CLINIQUE DU GSM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 م ر 

ص0ري بوج عة الطابق 1 رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLINIQUE DU GSM

شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع، اسسيراد وتصدير املعدات وحلول 

االتصاالت  و  املعلومات  تكنولوجيا 

لالسسخدام املنهي و / أو املنزلي..

م ر   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 -  6 رقم   1 الطابق  بوج عة  ص0ري 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د ياسر منار :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د ياسر منار عنوانه)ا) 
بوركون   7 ش   3 زنقة باملير درج   22

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د ياسر منار عنوانه)ا) 
بوركون   7 ش   3 زنقة باملير درج   22

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745552.

488I

Le monopole

SO FINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Le monopole

 bd yaakoub mansour rue ishaq

 ibnou hanin 17 casablanca ،

20370، Casablanca Maroc

SO FINE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  حى 

املوحدين محج واد درعة بلوك رقم 

27 كل يم  - 81000 كل يم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 نون0ر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FINE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLE PROMOTEUR

.IMMOBILIER

حى    : االجس اعي  املقر  عنوان 

املوحدين محج واد درعة بلوك رقم 

27 كل يم  - 81000 كل يم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 LAOIAISSID السيد 

MUSTAPHA :  1.000 حصة بقي ة 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LAOIAISSID السيد 

 RUE  30 عنوانه)ا)   MUSTAPHA

 MAURICE BETRAU 95870

  BEZONS FRANCEE 95870

.BEZONS FRANCE

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LAOIAISSID السيد 

 RUE  30 عنوانه)ا)   MUSTAPHA

 MAURICE BETRAU 95870

  BEZONS FRANCEE 95870

BEZONS FRANCE

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

489I

ORSIA FINANCE. 

الشركة العقارية لوتيفولي
شركة املساه ة

اسس رار نشاط الشركة

الشركة العقارية لو تيفولي

شركة مساه ة 

الرأس ال االجس اعي: 44462000 

درهم

مقرها االجس اعي قطاع السياحي 

على الشاطئ شارع 20 غشت أكادير 

رقم السجل السجاري : 4399

رقم السعريف الضريبي : 06902615

رقم السعريف املوحد للشركة  

  000087610000069

اسس رارية الشركة

الغير  العام  الج ع  1/ب قس�سى 

يونيو   18 بساريخ  املنعقد  العادي 

لو  شركة  مساهمي  اتخذ   0202

ذات  مساه ة  شركة  تيفولي، 

درهم   44462000,00 الرأس ال    

قطاع  االجس اعي  مقرها  والكائن 

 20 شارع  الشاطئ  على  السياحي 

القرارات  ٱتخدوا  قد  أكادير  غشت 

السالية
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ن  أ  رغم  الشركة  مواصلة   *

الوضع الصافي لشركة «  لو تيفولي « 

بسبب الخسائر املذكورة  قد أصبح، 

ربع  من  أقل  املوجزة،  البيانات  في 

رأس ال الشركة 

خالل  الشركة  وضع  تسوية   *

الفترة القانونية املطلوبة، إذا لم يسم 

إعادة تكوين حقوق املساه ين خالل 

الوضع  يصبح  بحيث  الفترة  هذه 

لربع رأس   
ً
الصافي على األقل مساويا

املال.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   /2

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

 2020 يوليوز   31 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 91599 

490I

بايرمو  انترناسيونال

بايرمو انترناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

بايرمو  انترناسيونال

147شارع املقاومة اقامة ا فة 

الطابق 2 الدار البيضاء، 20200، 

الدار البيضاء املغرب

بايرمو انترناسيونال  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 147 شارع 

املقاومة اقامة افة طابق 2  الدار 

البيضاء 20050 الدار البيضاء 

تامغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.242581

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2019 يناير   14 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) االزرق 

منصف ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744991.

491I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

 STE SERVICE ET

NETTOYAGE ALTAYSSIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 STE SERVICE ET NETTOYAGE

ALTAYSSIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة بلوك و رقم 723  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 STE SERVICE ET NETTOYAGE

.ALTAYSSIR

مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال وخدمات النظافة

مخسلف االشغال والخدمات

السجارة العامة

االستراد و السصدير.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 70000  -   723 الوحدة بلوك و رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد ح ادي الن�سي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ح ادي الن�سي عنوانه)ا) 

 723 رقم  و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

70000 االعيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ح ادي الن�سي عنوانه)ا) 

 723 رقم  و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 05 غشت 

2020 تحت رقم 1789/20.

492I

omnium management

SANY TAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

SANY TAHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 79 تجزئة  

أس اء طريق عين الشقف  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SANY  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.TAHA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االت  بيع   - البناء  مواد  بالسقسيط 

البناء .

عنوان املقر االجس اعي : 79 تجزئة  

أس اء طريق عين الشقف  - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد حسن الع راني 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن الع راني عنوانه)ا) 

اقامة الفسح 1 ع ارة 12 شقة 6 شارع 

الدار   20470 الشق   عين  القدس 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الع راني عنوانه)ا) 

اقامة الفسح 1 ع ارة 12 شقة 6 شارع 

الدار   20470 الشق  عين  القدس 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 954.

493I

marrakech externalisation

ARA GRANDS ECHANTIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

  ARA GRANDS ECHANTIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 490 

الحي الصناعي سيدي غانم الطابق 

االول ا 2 مراكش - 40000  مراكش  

املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.93407

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تعيين  تم   2020 ماي   25 في  املؤرخ 

مسير جديد للشركة السيد)ة) يونس 

رباع ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113911.

494I

ملياء الحيرش

 STE KARAM

ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش

رقم 4 تجزئة ع ار ، 24350، سيدي 

بنور املغرب

  STE KARAM ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

النخيل شقة 11 الطابق الساني شارع 

املسيرة سيدي بنور - 24350 سيدي 

بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. KARAM ARCHITECTURE

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مع اري .

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النخيل شقة 11 الطابق الساني شارع 

املسيرة سيدي بنور - 24350 سيدي 

بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

السيد لحنين ع ر :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع ر  لحنين  السيد 

 24350 شارع الزرقطوني    110 رقم 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ع ر  لحنين  السيد 

 24350 شارع الزرقطوني    110 رقم 

سيدي بنور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 3563.

495I

sofoget

NCAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

NCAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
سكسور ف رقم 250 أوالد أوجيه   

14000  القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.42139

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2018 تقرر حل  31 دجن0ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأس الها  مبلغ    NCAG
اإلجس اعي   مقرها  وعنوان  درهم 
أوالد   250 القنيطرة سكسور ف رقم 
املغرب  القنيطرة    14000 أوجيه   

نتيجة ل :  زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر السصفية ب  القنيطرة 
أوجيه    أوالد   250 رقم  ف  سكسور 

14000 القنيطرة املغرب. 
و عين:

و  عويزير  حسن    السيد)ة)  
  14000 القنيطرة   عنوانه)ا)  
)ة)  ك صفي  املغرب  القنيطرة  

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 75671.

496I

EURODEFI

CONFORT GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
CONFORT GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي جنان 

كليفورنيا فرع 05 ع ارة 02 الطابق 
04 شقة 15 عين شق - 2000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONFORT GAZ

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع الغاز.

جنان   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   02 05 ع ارة  كليفورنيا فرع 

2000 الدار  15 عين شق -  04 شقة 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 WALID EL JASIFI السيد 

 05 فرع  كليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 

عين   15 شقة   04 الطابق   02 ع ارة 

شق 2000 الدار البيضاء املغرب.

 YASMINE BENKARIM السيدة 

 05 فرع  كليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 

عين   15 شقة   04 الطابق   02 ع ارة 

شق 2000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 WALID EL JASIFI السيد 

 05 فرع  كليفورنيا  جنان  عنوانه)ا) 

عين   15 شقة   04 الطابق   02 ع ارة 

شق 2000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 741618.

497I
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nador conseil sarl au

LUXLIA EQUIPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LUXLIA EQUIPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

بوطيب بلوك ب  - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LUXLIA EQUIPMENT

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم  صفائح  البناء   مواد  وبيع 

والفوالذ املقاوم للصدأ )االينوكس)

)االملنيوم- النجارة  أع ال 

االينوكس-الخشب-الحديد...)

: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 

الناظور   62000  - بوطيب بلوك ب  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بلغنو مح د  :  400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد حنون مح د :  400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد حنون سعيد :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلغنو مح د  عنوانه)ا) حي 

الريكوالريس  62000 الناظور املغرب.

 9 السيد حنون مح د عنوانه)ا) 

شارع المارتين زاوية زنقة ليزير  طابق 

البيضاء  الدار   20000   12 شقة   4

املغرب.

 9 السيد حنون سعيد عنوانه)ا) 

شارع المارتين زاوية زنقة ليزير اقامة 

 20000   12 شقة   4 طابق  الح د 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلغنو مح د  عنوانه)ا) حي 

الريكوالريس  62000 الناظور املغرب

 9 السيد حنون مح د عنوانه)ا) 

شارع المارتين زاوية زنقة ليزير طابق 

البيضاء  الدار   20000   12 شقة   4

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 25 غشت 

2020 تحت رقم 2892.

498I

EURODEFI

 ACFN CONSEIL ET

FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 ACFN CONSEIL ET

FORMATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 ANGLE : وعنوان مقرها اإلجس اعي

 RUE DU MARCHE ET RUE

 IBNOU NAFISS APPT 34 5 EME

ETGE - 2000 الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.429299

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2020 01 مارس  املؤرخ في 

 ACFN CONSEIL ET FORMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

درهم وعنوان   1.000.000 رأس الها 

 ANGLE RUE اإلجس اعي  مقرها 

 DU MARCHE ET RUE IBNOU

 NAFISS APPT 34 5 EME ETGE -

نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار   2000

لخسارة ع يل مهم.

و عين:

  FREDERIC السيد)ة) 

 FRANCE و عنوانه)ا)   CHAVINIER

 93360 NEUILLY PLAISANCE

FRANCE ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 ANGLE وفي   2020 01 مارس  بساريخ 

 RUE DU MARCHE ET RUE

 IBNOU NAFISS APPT 34 5 EME

ETGE - 2000 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744127.

499I

الناظور للحسابات

CODISTRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي مح د الحي 

االداري سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب

CODISTRAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  الهناء 2 

ص 321 سلوان الناظور 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CODISTRAN

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

- السصدير واالسسيراد

- تجارة.

الهناء    : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000 سلوان الناظور   321 ص   2

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ص0ري  هللا  فسح  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مي ون عيادة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فسح هللا ص0ري عنوانه)ا) 

 62000   124 رقم  لعرا�سي  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  عيادة  مي ون  السيد 

 62000 انصار  بني  العربي  اوالد 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فسح هللا ص0ري عنوانه)ا) 

 62000   124 رقم  لعرا�سي  حي 

الناظور املغرب

عنوانه)ا)  عيادة  مي ون  السيد 

 62000 انصار  بني  العربي  اوالد 

الناظور املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 18 غشت 

2020 تحت رقم 2805.

500I

AMAR IDEA CABINET

COTTON BAY
إعالن مسعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET

 CITE COMMUNE 110 EL

 OULFA CASABLANCA، 20202،

CASABLANCA MAROC

COTTON BAY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 19تجزئة 

بشرى سيدي معروف الدارالبيضاء 

- 20520  الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.265935

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 أبريل   24 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

نقل ج يع األسهم التي تخص: السيد 

سهم   (200( مائسان  مقداد:  توفيق 

مخلوفي   مصطفى  السيد  لصالح 

ذات  شركة  إلى  الشركة  وتحول 

مسئولية محدودة مساهم وحيد

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: اسسقالة السيد توفيق مقداد 

باح د  السيد  وتعيين  اإلدارة  من 

حامل البطاقة الوطنية رقم  مح د  

 COTON« مديرا لشركة   P137891

»BAY

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ماي 2019 تحت رقم 703586.

501I

EVEIL PSYCHOMOTEUR

EVEIL PSYCHOMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVEIL PSYCHOMOTEUR

 Rue Liberté Etage 3 Apt ,10

 5 Casablanca Casablanca،

20120، Casablanca MAROC

EVEIL PSYCHOMOTEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10, 

 Rue Liberté Etage 3 Apt

 5 Casablanca  - 20120

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

464883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EVEIL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PSYCHOMOTEUR

الترويض   : غرض الشركة بإيجاز 

الح�سي الحركي

تحسين وتكيف يومي

 السن ية واالبداع.

 Rue  ,10  : عنوان املقر االجس اعي 

  Liberté Etage 3 Apt 5 Casablanca

20120 - الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : هجر  بوزوبع  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هجر  بوزوبع  السيدة 
اوالد  شارع   42 الرقم  مي ار  تجزئة 
حدو كاليفورنيا الدارالبيضاء 20120 

الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هجر  بوزوبع  السيدة 
اوالد  شارع   42 الرقم  مي ار  تجزئة 
حدو كاليفورنيا الدارالبيضاء 20120 

الدارالبيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 738713.
502I

AGIL CONSEIL

كلوب افونتاج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كلوب افونساج شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 شارع 
9 أبريل إقامة السنو�سي بامليي الدار 

البيضاء - 20330 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.442083
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل   2020 يونيو   01 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد كلوب افونساج  مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
أبريل   9 شارع   22 مقرها اإلجس اعي 
إقامة السنو�سي بامليي الدار البيضاء 
- 20330 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الغرض اإلجس اعي.

و حدد مقر السصفية ب 22 شارع 

أبريل إقامة السنو�سي بامليي الدار   9

البيضاء  الدار   20330  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  عزاوي  هللا   عبد  السيد)ة) 

الطابق   ESC شارع أبريل  عنوانه)ا)  

البيضاء  الدار  بامليي   QU  6 شقة   5

املغرب  البيضاء  الدار   20330

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : 22 شارع 

أبريل إقامة السنو�سي بامليي الدار   9

البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 737054.

503I

BENAMINE TRASPORT & LOGISTIC-GIE

 BENAMINE TRANSPORT &
LOGISTIC - GIE

مج وعة ذات النفع االقسصادي
تأسيس شركة

 BENAMINE TRASPORT &

LOGISTIC-GIE

دوار بوسالم - ميسور دوار بوسالم - 

ميسور، 33253، ميسور املغرب

 BENAMINE TRANSPORT &

LOGISTIC - GIE  مج وعة ذات 

النفع االقسصادي

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
بوسالم لقصابي 33253 ميسور 

املغرب

تأسيس مج وعة ذات النفع 

االقسصادي 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

النفع  ذات  ملج وعة  األسا�سي 

االقسصادي بامل يزات السالية:
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ذات  مج وعة   : الشركة  شكل 
النفع االقسصادي.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 BENAMINE TRANSPORT &

. LOGISTIC - GIE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغير-االسسيراد  لحساب  البضائع 

والسصدير-السخزين..
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ميسور   33253 لقصابي  بوسالم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   250   : السيد بنع ر يحي 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 250   : فاط ة  ص0ري  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ص0ري فاط ة عنوانه)ا) 
حي هكو-وجدة 60050 وجدة املغرب.
دوار  عنوانه)ا)  بنع ريحي  السيد 
ميسور   33250 بوسالم-قصابي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  السيد بنع ر يحي عنوانه)ا) 

بوسالم 33250 ميسور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   01 بساريخ  االبسدائية ببوملان  

2020 تحت رقم 342/2020.
504I

CANOCAF SARL

COMPTOIR SELOUANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

COMPTOIR SELOUANE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشارع 

الوطني رقم 39 العروي قبالة 
صوناصيد - 62702 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
20541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. COMPTOIR SELOUANE
غرض الشركة بإيجاز : 1/العقاقير 
واالشغال  2/بيع املواد البناء  العامة 

املخسلفة 
الشارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
قبالة  العروي   39 رقم  الوطني 
صوناصيد - 62702 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : زكرياء  عراس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عراس زكرياء عنوانه)ا) حي 
ابو عجاجا 62000 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عراس زكرياء عنوانه)ا) حي 
ابو عجاجا 62000 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 11 غشت 

2020 تحت رقم 2652.
505I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE AHLAM TAZA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE AHLAM TAZA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اكال 

واد امليل  - 35000 تازة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4371

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    STE AHLAM TAZA SARL

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي حي اكال واد امليل  

- 35000 تازة املغرب نتيجة ل : عدم 

الدخل.

و حدد مقر السصفية ب حي اكال 

واد امليل - 35000 تازة املغرب. 

و عين:

و  بوكرموس  جواد    السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي اكال واد امليل  35000 

تازة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   01 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 384.

506I

الناظور للحسابات

SAMARAMANY TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي مح د الحي 

االداري سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب

SAMARAMANY TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض بلوك 3  - 62000 الناظور 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19375

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 02 شتن0ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 62000  -   3 بلوك  عاريض  »حي 

»شارع الجيش  إلى  الناظور املغرب« 

الناظور    62000  -  410 رقم  امللكي 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3057.

507I

afayad group

MOROTRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MOROTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 N°205 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 SAADA 6 LAMHAMID

MARRAKECH  - 40000 مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
105934

 22 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOROTRAV
 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

-divers ou construction
 location de materiel pour
 BTP;l’industrie et les espaces

 -vert
.-import-export

 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 N°205 SAADA 6 LAMHAMID
مراكش   MARRAKECH  - 40000

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : مراد  دنون  بن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مراد  دنون  بن  السيد 
 2 رقم   32 حي اضهر الجعيدي زنقة 

طنجة 90060 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مراد  دنون  بن  السيد 
 2 رقم   32 حي اضهر الجعيدي زنقة 

طنجة 90060 طنجة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   01 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115088.

508I

LMT AUDITING

ARCHI INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

ARCHI INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 2 محج 

حسن السكساني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.80061

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ARCHI INVEST حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 2 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

محج حسن السكساني - 20000 الدار 

للحل سابق  نتيجة  املغرب  البيضاء 

ألوانه.

و عين:

السيد)ة) سعيد   لحلو و عنوانه)ا) 

10 زنقة جزيرة تاس اني عين الذئاب 

املغرب  البيضاء  الدار   20180

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

2 محج  وفي   2020 يوليوز   23 بساريخ 

الدار   20000  - السكساني  حسن 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744516.

509I

مسسامنة شامة

PIPAS DE LA CASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة شامة

شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

PIPAS DE LA CASA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

لعرا�سي زنقة 116 رقم 12 - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PIPAS  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.DE LA CASA

تغليف   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الفاكهة  وبيع  ,تح يص,تجفيف 

املجففة

- اسسيراد البضائع.

- النقل الوطني والدولي للبضائع..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

لعرا�سي زنقة 116 رقم 12 - 62000 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 200   : الرداحي  مح ود  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 200   : الرداحي  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : الرداحي  الدين  سيف  السيد 

200 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 200   : الرداحي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد أيوب الرداحي :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 200  : الرداحي  مح ود  السيد   

بقي ة 20.000 درهم.

السيد رشيد الرداحي : 200 بقي ة 

20.000 درهم.

 : الرداحي  الدين  سيف  السيد 

200 بقي ة 20.000 درهم.

 200  : الرداحي  مح د  السيد 

بقي ة 20.000 درهم.

السيد أيوب الرداحي : 200 بقي ة 

20.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح ود الرداحي عنوانه)ا) 

 62000  29 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  الرداحي  رشيد  السيد 

 62000  29 زنقة  لحسن  أوالد  حي 

الناظور املغرب.

الرداحي  الدين  سيف  السيد 

عنوانه)ا) حي لعرا�سي زنقة 116 رقم 

12  62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  الرداحي  السيد مح د 

 62000  29 زنقة  لحسن  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  الرداحي   أيوب  السيد 

نصير  ابن  مو�سى  شارع  املرجة  حي 

 93100   03 زنقة جبل صفرو رقم 

الفنيدق املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرداحي  رشيد  السيد 

 62000  29 زنقة  لحسن  أوالد  حي 

الناظور املغرب

الرداحي  الدين  سيف  السيد 

عنوانه)ا) حي لعرا�سي زنقة 116 رقم 

12  62000 الناظور املغرب

عنوانه)ا)  الرداحي   أيوب  السيد 

حي املرجة شارع مو�سى ابن نصير زنقة 

جبل 93100 الفنيدق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 غشت 

2020 تحت رقم 2918.

510I

aice compta

WEB ARTISANS COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 WEB ARTISANS COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 أح د 

املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 20370 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 WEB  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ARTISANS COMPANY

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلول تكنولوجيا املعلومات.

عنوان املقر االجس اعي : 13 أح د 

 1 املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 

رقم 8 حي املعاريف - 20370 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يوسف   غالم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  غالم  السيد 

إقامة نادية ع ارة أ شقة رقم 17 حي 

البطحاء  20370 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  غالم  السيد 

إقامة نادية ع ارة أ شقة رقم 17 حي 

البطحاء  20370 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744805.

511I

TY CONSULTING

RAYED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

RAYED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 37 شارع 

43 حي األمل 2 الصخور السوداء - 

20600 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.334653

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 200.000 رأس الها  مبلغ    RAYED

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الصخور   2 األمل  حي   43 شارع   37

البيضاء  الدار   20600  - السوداء 

النشاط  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

السجاري.

و حدد مقر السصفية ب 37 شارع 

 - الصخور السوداء   2 حي األمل   43

20600 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) منى   عكيك و عنوانه)ا) 

7 زنقة إبن حجاج إقامة أمين 1 طابق 

الدار   20570 البيضاء   8 شقة   3

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية : 

سسواصل الع لية االجس اعية بهدف 

الوصول إلى خات ة ناجحة للع ليات 

 ، األمر  لزم  إذا   ، وسسقوم  الجارية 
تكون  قد  التي  الجديدة  بالع ليات 

ضرورية لسنفيذ ع لية السصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744382.

512I

OLA EVENT’S

OLA EVENT›S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OLA EVENT›S

 RUE SABRI BOUJEMAA N°

 12 ETG.1 APT 6 ، 20120،

CASABLANCA MAROC

OLA EVENT›S شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 
زنقة ص0ري بوج عة ط.1 ش 6 

الدارالبيضاء سيدي بليوط 20120 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470081

 05 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 OLA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVENT’S

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Organisation des événements,

 animations sportives à tout âge

.en plein air

 12  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6 ش  ط.1  بوج عة  ص0ري  زنقة 

 20120 سيدي بليوط  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حسناء  اللة  االعراجي  السيدة 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حسناء  اللة  االعراجي  السيدة 
الوقت ط.2  ابو  زنقة   31 عنوانه)ا) 

 20000 بوركون الدارالبيضاء   7 ش. 

الدارالبيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

حسناء  اللة  االعراجي  السيدة 
الوقت ط.2  ابو  زنقة   31 عنوانه)ا) 
 20000 بوركون الدارالبيضاء   7 ش. 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.

513I

rachid

MY PEARL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rachid
 sidi ghiat ait ourir marrakech،

40000، marrakech maroc
MY PEARL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بـبومية 

املسجد تفزة 2 الحوز دائرة تحناوت 
ج اعة اوريكة دوار تفزة - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PEARL SARL
بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION ET  :
 COMMERCIALISATION DES

.PRODUITS COSMÉTIQUES
بـبومية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
2 الحوز دائرة تحناوت  املسجد تفزة 
 40000  - تفزة  اوريكة دوار  ج اعة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد موالي أح د زهيري :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد يونس زهيري :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : السيدة اللة حنان زهيري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد عبد اإلله زهيري  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : زهيري   لحسن  موالي  السيد 

100 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

السيد موالي دريس زهيري  :  100 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زهيري  أح د  موالي  السيد 

أوريكة  السبيطي  دوار  عنوانه)ا) 

الحوز 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  زهيري  يونس  السيد 

تحناوت  أوريكة  السبيطي  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

زهيري  حنان  اللة  السيدة 

 348 رقم  ب   4 سعادة  عنوانه)ا) 

مراكش   40000 مراكش  املحاميد 

املغرب.

السيد عبد اإلله زهيري  عنوانه)ا) 

الشكيلي  ع   13 رقم  الراحة  تجزئة 

مراكش   40000 مراكش  اسكجور 

املغرب.

زهيري   لحسن  موالي  السيد 

الش الي  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 

 40000 مراكش   11 رقم   01 بلوك 

مراكش املغرب.

زهيري   دريس  موالي  السيد 

أوريكة  السبيطي  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش   40000 مراكش  تحناوت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زهيري  يونس  السيد 

تحناوت  أوريكة  السبيطي  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   04 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115197.

514I

مكسب محاسبة

KRISTINE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

KRISTINE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

ال0راني مذغرة الراشيدية ر ص ب 

200 - 52000 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2020/14077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KRISTINE CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ب  ص  ر  الراشيدية  مذغرة  ال0راني 

200 - 52000 الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 330   : مح د  الع راوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

340 حصة    : اح د هني  السيد  

بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : بورخيس  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  اح د هني عنوانه)ا) قصر 

تدرين اوالد شاكر الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب.

السيد مح د بورخيس عنوانه)ا) 

 01 رقم   C بلوك  العسكري  الحي 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الع راوي مح د عنوانه)ا) 

الراشيدية  الخنك  سرغين   قصر 

52000 الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 774/2020.

515I

مكسب محاسبة

CRECHE MAMA REKIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

CRECHE MAMA REKIA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

حبيبات ع ص ز ارفود  - 52200 

ارفود املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2020/14083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CRECHE MAMA REKIA

غرض الشركة بإيجاز : الحضانة.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52200  - ارفود   ز  ص  ع  حبيبات 

ارفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح زة اكروا :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكروا  ح زة  السيد 

فندق  اس اعيل  موالي  شارع 

ارفود   52200 ارفود  تافياللت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اكروا  ح زة  السيد 

فندق  اس اعيل  موالي  شارع 

تافياللت ارفود 52200 ارفود املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 777/2020.

516I

FINEXPER

 GIGANTEUM

PERFORMANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINEXPER

 Residence Walili Parc, ,185

 Etage 1, Bureau N°3, Boulevard

 Abdelmoumen ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GIGANTEUM PERFORMANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 62 شارع 

املدارس، الشقة رقم 4، حي بورڭر - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GIGANTEUM PERFORMANCE

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السوظيف،  السدريب،  أنشطة 

شركة،  ألي  السأطير  و  االستشارة 

قانونية  كيانات  أو  ج عية  إدارة، 

أخرى.

62 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

املدارس، الشقة رقم 4، حي بورڭر - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

  : جنات  الزهراء  فاط ة  السيدة 
250 حصة بقي ة 100 درهم للحصة
حصة   250   : السيد عزيز مسين 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : بومزراڭ  السيد رضوان 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
جنات  الزهراء  فاط ة  السيدة 
رقم  النورس  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20000 النواصر  بوعزة  دار   124

الدارالبيضاء املغرب.
السيد عزيز مسين عنوانه)ا) تجزئة 
النورس رقم 124 دار بوعزة النواصر 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
السيد رضوان بومزراڭ عنوانه)ا) 
اقامة  الصغير  حسن  ابن  زنقة 
 20000   64 ع ارة و شقة  البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
جنات  الزهراء  فاط ة  السيدة 
رقم  النورس  تجزئة  عنوانه)ا) 
 20000 النواصر  بوعزة  دار   124

الدارالبيضاء املغرب
السيد رضوان بومزراڭ عنوانه)ا) 
اقامة  الصغير  حسن  ابن  زنقة 
 20000   64 ع ارة و شقة  البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

517I

FIDLOUK

MBK PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
MBK PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بيطات 

ودادية الدكالية رقم 92 بلقصيري  - 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MBK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PLASTIQUE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحذية البالستيكية.

عنوان املقر االجس اعي : حي بيطات 

92 بلقصيري  -  ودادية الدكالية رقم 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ايوب شنسوف :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الطيب غجام :  600 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شنسوف  ايوب  السيد 

دوار املعاتكة اوالد امرح الواد قيادة 

 16150 بلقصيري  مشرع  النويرات 

مشرع بلقصيري املغرب.

عنوانه)ا)  غجام  الطيب  السيد 

دوار املعاتكة اوالد امرح الواد قيادة 

 16150 بلقصيري  مشرع  النويرات 

مشرع بلقصيري املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شنسوف  ايوب  السيد 

دوار املعاتكة اوالد امرح الواد قيادة 

 16150 بلقصيري  مشرع  النويرات 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بلقصيري   ب شرع  االبسدائية 

07 شتن0ر 2020 تحت رقم 169.

518I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MAJISTICOGOLD
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

MAJISTICOGOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 375 

تجزئة املسسقبل سدي معارفة - 

60000 وجدة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

35525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAJISTICOGOLD

توزيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية

املنسجات  وتصدير  اسسيراد   *

الغذائية.

 375  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - معارفة  سدي  املسسقبل  تجزئة 

60000 وجدة امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مبارك مح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
  : الدين  ش س  الحيرش  السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة
السيد مبارك مح د : 500 بقي ة 

50.000 درهم.
 : الدين  ش س  الحيرش  السيد 

500 بقي ة 50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  مبارك  السيد 
بن درار وجدة  60000 وجدة امل لكة 

املغربية.
الدين  ش س  الحيرش  السيد 
بوغلم  حي  املح دية  حي  عنوانه)ا) 
وجدة   60000   50 رقم   19 زنقة 

امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  مبارك  السيد 
بن درار وجدة  60000 وجدة امل لكة 

املغربية
الدين  ش س  الحيرش  السيد 
بوغلم  حي  املح دية  حي  عنوانه)ا) 
وجدة   60000   50 رقم   19 زنقة 

امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1879.
519I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE SABER BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

STE SABER BETON  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 املدار 

الحضري راس املاء س14 الطابق 

االر�سي  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63647

 03 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SABER BETON

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال الع ومية والبناء .

عنوان املقر االجس اعي : 32 املدار 

الطابق  س14  املاء  راس  الحضري 

االر�سي  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : العرب  عز  صابر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : السيد صابر كريم 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صابر عز العرب عنوانه)ا) 

ثجزئة  ب  ع ارة  بي  بلوك   5 رقم 

فاس   30000 املسيرة  حي  النسيم 

املغرب.

رقم  السيد صابر كريم عنوانه)ا) 

بلوك ج ع ارة ب ثجزئة النسيم   10

حي املسيرة 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صابر عز العرب عنوانه)ا) 

ثجزئة  ب  ع ارة  بي  بلوك   5 رقم 

فاس   30000 املسيرة  حي  النسيم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2088.

521I

ديوان السوثيق مح د حجري

سطاسيون سيرفيس سالم  أهل 

الغالم
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

سطاسيون سيرفيس سالم  أهل 

الغالم  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: سيدي 

ال0رنو�سي املج ع السكني السقدم 

جي اش 2-17 الطابق الثاني املركز 

املغربي لالستث ار - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.427.091

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يناير   08 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للسيد  صنوك  مسعود  السيد  باع 

حصة   1000 عبيقة  الرحيم  عبد 

الحصة  قي ة  حصصه  مج وع  اي 

ي لكها  التي  درهم   100 الواحدة 

املسؤولية  املحدودة  الشركة  في 

اهل  سالم  سرفيس  »سطاسيون  

الغالم  » 
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

باع السيد عبد الرحيم عبيقة للسيد 

ح يد الشهوي )200) مائسين حصة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرحيم عبيقة  السيد عبد  اسسقال 

و عين السيد ح يد الشهوي مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يناير 2020 تحت رقم 727102.

522I

afayad group

OUNEJJAR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

  OUNEJJAR DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة ب5- جيلز مراكش  

مراكش 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106099

 27 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. OUNEJJAR DISTRIBUTION

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

موالي رشيد شقة ب5- جيلز مراكش  

مراكش 40000 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اونجار مصطفى  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اونجار مصطفى  عنوانه)ا) 

الرح ة  حي  ا  بلوك  بوجريف  زنقة 

كل يم 81000  كل يم املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اونجار مصطفى  عنوانه)ا) 

الرح ة  حي  ا  بلوك  بوجريف  زنقة 

كل يم 81000  كل يم  كل يم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   04 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115186.

523I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ENERGIE VERT OUJDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

ENERGIE VERT OUJDA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق تازة 

تجزئة مشيور الرقم 7 - 60000 

وجدة امل لكة املغربية.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.34755

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 مارس   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابراهيم ت سن  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مارس   07 بساريخ  برحيلي  مح د 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   13 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1736.

526I

AMAR IDEA CABINET

CASSANDRE II
إعالن مسعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET

 ELOULFA  CITE,110

 COMMUNE ، 20202،

CASABLANCA MAROC

CASSANDRE II »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: ذات 

الغندوري م ح 1 شارع مح د 

السادس  - - طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.62257

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2015 ف0راير   26 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

السيد  السيد  يعين  العام  الج ع 

مح د بح اد رقم البطاقة الوطنية 

P137891 ك سير قانوني شريك

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

إسسقالة  على  وافق  العام   الج ع 

الشركة  إدارة  على  تحفظ  ودون 

البطاقة  رقم  املنصور  السيد رشيد 

AB246809 الوطنية

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2015 تحت رقم 146052.

527I

AMAR IDEA CABINET

CASSANDRE GESTION

إعالن مسعدد القرارات

AMAR IDEA CABINET

 ELOULFA  CITE,110

 COMMUNE ، 20202،

CASABLANCA MAROC

CASSANDRE GESTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املبنى 

9 رقم 23 شارع األدارسة الطابق 

الرابع حسن الرباط - 10100  

الرباط املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.116885

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2019 ماي   20 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

قرر السيد مصطفى املخلوفي   مايلي: 

من  جزء   300 بيع  الوحيد  الشريك 

 DOGBO BIAGNE للسيد  أسه ه 

ATTATILLY

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 DOGBO BIAGNE السيد  تعيين 

ATTATILLY ك سير قانوني شريك

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   20 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2019 تحت رقم 100738.

528I

CONSEILS EVERNAGE

FERMA BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

FERMA BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  مكسب 

رقم 2 فيال رقم 100 شارع الرازي 

تجزئة أمرشيش مراكش - 40000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FERMA BATIMENT

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشاءات

مكسب    : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرازي  شارع   100 رقم  فيال   2 رقم 

  40000  - مراكش  أمرشيش  تجزئة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 10.000   : فسحي  أمين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 10.000  : فسحي  أمين  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمين فسحي عنوانه)ا) اقامة 
نور 01 الشقة رقم 16 زنقة يوغزالفيا 

جليز مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أمين فسحي عنوانه)ا) اقامة 
نور 01 الشقة رقم 16 زنقة يوغزالفيا 

جليز مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115228.

529I

IMANOR POWER CONNECT

 IMANOR POWER
CONNECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IMANOR POWER CONNECT

 23RUE  ANOUAL IMMEUBLE

 FLEURY 2 BUREAU N 4 247 Av

 mohammed 5 appt2، 14050،

Kenitra Maroc

  IMANOR POWER CONNECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23، زنقة 

انوال، ع ارة فلوري 11، مكسب 4 

مي وزا - 14050 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55805

 01 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 شتن0ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. IMANOR POWER CONNECT

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واصالح األجهزة الكهربائية و كامرات 

املراقبة وااللواح الش سية

عنوان املقر االجس اعي : 23، زنقة 

 4 مكسب   ،11 فلوري  ع ارة  انوال، 

مي وزا - 14050 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة إي ان الهواري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة إي ان الهواري عنوانه)ا) 

ع ارة  الخامس  مح د  شارع   247

شي اء شقة رقم2 14050 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة إي ان الهواري  عنوانه)ا) 

ع ارة  الخامس  مح د  شارع   247

شي اء شقة رقم2 14050 القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2285.

530I

MAH TEX

MAH TEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MAH TEX

حي بوحوت الزنقة 27 الرقم 03 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

MAH TEX   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بوحوت الزنقة 27 الرقم 03   - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.97197

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

MAH TEX    مبلغ رأس الها 10.000 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 -    03 الرقم   27 حي بوحوت الزنقة 

لم   : 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 

يبدا بعد نشاط الشركة .

حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 -    03 الرقم   27 الزنقة  بوحوت 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الحق   الخضروف 

 27 الزنقة  بوحوت  حي  عنوانه)ا)  و 

املغرب  طنجة   90000  03 الرقم 

ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية : 

حي بوحوت الونقة 27 الرقم 03  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233663.

531I
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SOCOJUFI SARL

ANNA MENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

ANNA MENA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 19 زنقة 

جان جوريس - 20015 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.318691

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تعيين   2020 يونيو   22 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

سرحان عث ان ح زة ك سير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745269.

532I

ديوان السوثيق مح د حجري

جيغاصول
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

جيغاصول »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 50 ، زنقة 

طاطا ) زنقة بوانكاغي سابقا)   - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.93689

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 يونيو   19 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 8 تاريخ  من  اإلدارة  شغور  معاينة 

السيد  وفاة  تاريخ   2008 يوليوز 

دجن0ر   23 إلى  نيطو  بيسلر  أوكيست 

العام  الج ع  محضر  تاريخ   ،2008

اإلسسثنائي املحرر من طرف األسساذ 

الذي  حجري، موثق بالدار البيضاء، 

عاين وفاة السيد أوكيست بيسلر نيطو 
و تعيين السيد بيدرو بيسلر سوافرن 

مسيرا وحيدا

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد السيد بيدرو بيسلر سوارفرن في 

مهامه ك سير وحيد ملدة غير محدودة 

الصالحيات  ج يع  تفويضه  مع 

القانونية 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تأكيد 

كشركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة كشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 708548.

533I

FUDESIGN SARL AU

FARLOG  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU

196,تجزئة العالية تيط مليل الدار 

البيضاء ، 20680، الدار البيضاء 

املغرب

FARLOG  SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القدس الزنقة 6 الرقم 45 الطابق 

السفلي الدار البيضاء - 20610 

الدار لبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FARLOG  SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   45 الرقم   6 الزنقة  القدس 

السفلي الدار البيضاء - 20610 الدار 

لبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.700.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحاج االشعاري : 27.000 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحاج االشعاري  عنوانه)ا) 

الصحراوي  القادر  عبد  شارع   182

البيضاء  الدار   20660 الرح ة   حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحاج االشعاري  عنوانه)ا)  

حي  الصحراوي  القادر  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   20660 الرح ة  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

534I

sofoget

 AL ANDALUS ENERGIE

 RENOUVELABLE ET

L’INGENIERIE DE L›EAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 AL ANDALUS ENERGIE

 RENOUVELABLE ET

L’INGENIERIE DE L›EAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القنيطرة 

ع ارة 26 زنقة املسنبي مكسب 2 - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55891

في  مؤرخ  عقد عرفي  ب قس�سى    
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 AL ANDALUS ENERGIE  :
 RENOUVELABLE ET

.L’INGENIERIE DE L’EAU
اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و أع ال البناء.
عنوان املقر االجس اعي : القنيطرة 
 -  2 مكسب  املسنبي  زنقة   26 ع ارة 

14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
  : لحصيني  بنعي�سى  السيد  
درهم   100 بقي ة  حصة   10.000

للحصة .
 : لحصيني  بنعي�سى  السيد    

10000 بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
لحصيني  بنعي�سى  السيد  
القنيطرة   14000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
لحصيني  بنعي�سى  السيد  
القنيطرة   14000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79093.

536I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

ENERGIE VERT OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
ENERGIE VERT OUJDA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق تازة 

تجزئة مشيور الرقم 7 - 60000 

وجدة امل لكة املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.34755

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2020 مارس   07 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ت سنة ابراهيم ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1736.

537I

STREET BUSINESS CENTER

AZUL FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

ع ارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

AZUL FARM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 10 

، رقم 7، زنقة الحرية، جليز     - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZUL  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.FARM

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة و 

تربية املوا�سي.

عنوان املقر االجس اعي : شقة 10 ، 
رقم 7، زنقة الحرية، جليز     - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين شالل :  990 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة زهور الزموري :  10 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين شالل عنوانه)ا) حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 41   62010 

الناضور املغرب.

السيدة زهور الزموري عنوانه)ا) 
   41 رقم   50 الزنقة  العرا�سي  حي 

62010 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين شالل عنوانه)ا) حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 41   62010 

الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115252.

538I

ديوان السوثيق مح د حجري

 SOCIETE DE

 L›ENVIRONNEMENT ET

D›ACROCHIMIE
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE DE

 L›ENVIRONNEMENT ET

D›ACROCHIMIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: سطات 
كيسر املنطقة الصناعية سطات 
كيسر املنطقة الصناعية 26000 

السطات املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.209

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2018 تم اتخاذ  18 دجن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اإلسسثنائي  العام  الج ع  مقس�سى 
ت ت   2018 دجن0ر   18 في  املؤرخ 
)ة)  السيد  تفويت   : على  املصادقة 
مصطفى الجامعي 118 حصة بقي ة 
100 درهم لكل واحدة لفائدة السيد 
شتن0ر   19 اس اعيل ازنار بساريخ  )ة) 

.2018
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اإلسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 
املؤرخ في 18 دجن0ر 2019 تم اإلعالم 
ساجيد  مصطفى  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
غشت   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 
السيد)ة)   : األتي  بالشكل   2018
السيد)ة)   . 24 حصة   ، زهور ديوري 
 . 18 حصة   ، زكية بنكيران السعدي 
السيد)ة) مح د ساجيد ، 34 حصة 
. السيد)ة) ع ر ساجيد ، 34 حصة . 
السيد)ة) زينب ساجيد ، 17 حصة . 
السيد)ة) فسيحة ساجيد ، 17 حصة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
اإلسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�سى 
ت ت   2018 دجن0ر   18 في  املؤرخ 
)ة)  السيد  تفويت   : على  املصادقة 
 ، الزهراء  فاط ة   ، مح د   ، كريم 
 990 ، امال ساجيد  حكي ة ، سعاد 
 1.271 أصل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) ج ال الدين 

شهبون بساريخ 31 دجن0ر 2019.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
اإلسسثنائي  العام  الج ع  مقس�سى 
ت ت   2019 دجن0ر   18 في  املؤرخ 
)ة)  السيد  تفويت   : على  املصادقة 
 ، ساجيد  يوسف  ساجيد،  كريم 
زينب  ع ر ساجيد،  مح د ساجيد، 
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ساجيد ، فسيحة ساجيد ، اس اعيل 

ازنار ، زهور الديوري ، زكية بنكيران 

حصة اجس اعية من   990 السعدي 

أصل 2.200 حصة لفائدة السيد )ة) 

ج ال الدين شهبون بساريخ 26 يناير 

.2019

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اإلسسثنائي  العام  الج ع  مقس�سى 

ت ت   2018 دجن0ر   18 في  املؤرخ 

)ة)  السيد  تفويت   : على  املصادقة 

مح د غوفيري 220 حصة اجس اعية 

من أصل 2.200 حصة لفائدة السيد 

 26 بساريخ  الدين شهبون  ج ال  )ة) 

ف0راير 2019

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اإلسسثنائي  العام  الج ع  مقس�سى 

املؤرخ في 18 دجن0ر 2018 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

صياغة القانون األساســـي للشركـــة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   12 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2019 تحت رقم 87/19.

539I

ديوان السوثيق مح د حجري

السيحمري
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

السيح ري »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 

البيضاء ، 4، زنقة موليير - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.151577

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 11 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد املصطفى ساجد 

شريك مسير ، و توزيع حصصه على 

ورثسه 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

وحيد  ك سير  دادي  السيد  تاكيد 

للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

معاينة تقسيم رأس ال الشركة و هو 

 2000 مقسم الى   ، درهم   200.000

 100 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

درهم. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة بعد تعديله 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2019 تحت رقم 713788.

540I

ADVISORIS

إسباس كريم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

إسباس كريم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 135 

املنطقة الصناعية الجنوب الغربي 

املح دية - 20800 املح دية املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15985

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تحويل   تم    2019 ماي   09 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الجنوب  الصناعية  املنطقة   135«
املح دية   20800  - الغربي املح دية 
بارك  سنترال  »إقامة  إلى  املغرب« 
الطابق الخامس, مكسب   « أ   « ع ارة 
رقم 38, املح دية - 20800 املح دية  

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 966.
541I

PREMIUM FINANCE

ستاسيون زرقية قطارة
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

سساسيون زرقية قطارة
ب قس�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 01 
لح اد  الضافي  أعطى   2020 شتن0ر 
 125716 املسجل بالسجل السجاري 
حق  ب راكش  السجارية  باملحك ة 
التسيير الحر لألصل السجاري الكائن 
اوالد  قطارة  زرقية  سساسيون  ب 
 40000  - منابهة  ايكودار  برحيل 
سساسيون  لفائدة  املغرب  مراكش 
سرفيس الضافي شركة دات مسؤولية 
محدودة دات الشريك الوحيد ملدة 3 
و   2020 شتن0ر   01 سنة تبسدئ من 
تنسهي في 31 غشت 2023 مقابل مبلغ 

شهري قي سه 11.000 درهم.
547I

FIDUCIAIRE MOGADOR

STE AL JAZIRA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

STE AL JAZIRA SAKANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 127 

شارع العقبة تجزئة املسسقبل  - 

44000 الصويرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1171

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 يوليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة  بساريخ 04 شتن0ر 

2020 تحت رقم 186/2020.

548I

ديوان السوثيق مح د حجري

لوبالطو منصورية
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

لوبالطو منصورية »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 

البيضاء ، 46 ، زنقة كنسوناك  - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.165.047

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 يونيو   22 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الخاصة  املهام  تأكيد  و  تفويض 

 ، يوسف   ، السادة كريم  لل سيرين 

ع ر ساجد و ادريس دادي
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 707612.

549I

MEDJID TRANS SARL AU

MEDJID TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDJID TRANS SARL AU

مدشر اشواقريش ج اعة اكزناية ، 

90000، طنجة املغرب

 MEDJID TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدشر 

اشواقريش ج اعة اكزناية - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEDJID TRANS SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع وطنيا و دوليا.

مدشر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اشواقريش ج اعة اكزناية - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد املجيد الهالل :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الهالل  املجيد  عبد  السيد 

131 رقم  عنوانه)ا) حي بنكيران زنقة 

1 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهالل  املجيد  عبد  السيد 

131 رقم  عنوانه)ا) حي بنكيران زنقة 

1 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   04 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4364.

551I

ديوان السوثيق مح د حجري

بساط

إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

بساط »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 

البيضاء ، ملسقى شارع انفا و زنقة 

ميشيل أونج - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.60.085

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 يونيو   25 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السصديق على تفويت السيد  مايلي: 

مصطفى الجامعي للسيد إس اعيل 

التي ي سلكها  أزنار ملج وع الحصص 

1.913 حصة قي ة  في الشركة و هي 

الحصة الواحدة 100 درهم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد املصطفى ساجد 

وتوزيع حصصه على   ، شريك مسير 

ورثسه

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسيرين و إعطائهم إبراء تام 

و نهائي في ا يخص تسييرهم للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

يوسف و ع ر  تعيين السادة كريم، 

ساجد مسيرين ملدة غير محدودة مع 

امكانية السوقيع فرديا أو ج اعيا 

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

و  الشركة  رأس ال  تقسيم  مايلي: 

 30.600 إلى  مقسم   3.060.000 هو 

 100 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

لشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 707614.

552I

Immofid

PANOS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

PANOS SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 151 زنقة 

اسامة بن زيد الطابق الساني  الجهة 

اليسرى ن ج حي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

470877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PANOS SERVICES
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في مجال االالت و االدوات الكبيرة و 

املعدات الصناعية

اصالح  و  تسويق   و  صناعة 

املعدات الصناعية
عنوان املقر االجس اعي : 151 زنقة 

الجهة  اسامة بن زيد الطابق الساني  

 20000  - اليسرى ن ج حي املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد اس اعيل خلفي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا) 
ليساسفة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8  

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا) 
ليساسفة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8  

20000 الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744703.

556I

ADVISORIS

هولدينغ إسكو تليكوم ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

هولدينغ إسكو تليكوم ماروك شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 640 
شارع عبد الكريم الخطابي, العالية  
املح دية - 20800 املح دية املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.470009
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 13 مارس 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الخطابي,  الكريم  عبد  شارع   640«
العالية  املح دية - 20800 املح دية 
الطبق  بيرن,  زنقة   4« إلى  املغرب« 
الثاني رقم 4 الدار البيضاء - 20100 

الدار البيضاء   املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743860.

557I

sofoget

PEACE OF MIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

PEACE OF MIND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  حي 

األمل تجزئة 10 القنيطرة - 14000 

kenitra املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PEACE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.OF MIND

مقهى    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجبات خفيفة.

حي    : االجس اعي  املقر  عنوان 

 14000  - القنيطرة   10 األمل تجزئة 

kenitra املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الفح�سي  الرحيم  عبد  السيد  

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : عبد الرحيم الفح�سي  السيد    

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الفح�سي  الرحيم  عبد  السيد  

عنوانه)ا) القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفح�سي  الرحيم  عبد  السيد  

عنوانه)ا) القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79134.

558I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

 AQUITAINE

 CONSTRUCTION

MARRAKECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

 AQUITAINE CONSTRUCTION

MARRAKECH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

رقم24 ع ارة 115 الطابق الرابع 

تكنة الغول كليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

103889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 AQUITAINE CONSTRUCTION

.MARRAKECH SARL AU
-ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال العامة و أشغال البناء
-كراء األالت

-اسسيراد و تصدير.
شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرابع  الطابق   115 ع ارة  رقم24 
مراكش   40000  - كليز  الغول  تكنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عادل لولو :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لولو  عادل  السيد 
زنقة ابو بكر الصديق إقامة جوهرة 
الحي   17 الشقة  ف  ع ارة  األطلس 

الشسوي 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لولو  عادل  السيد 
زنقة ابو بكر الصديق إقامة جوهرة 
الحي   17 الشقة  ف  ع ارة  األطلس 

الشسوي 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   27 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113289.
559I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

HAPPE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
املركب السجاري بوع اير جناح 

4 شقة رقم 8 ، 50000، مكناس 
املغرب

HAPPE TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 23 
الطابق األر�سي تجزئة لبابة 2 طريق 

الحاج قدور - 50000 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48369
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها  مبلغ    HAPPE TRANS
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
األر�سي  الطابق   23 رقم  اإلجس اعي 
 - طريق الحاج قدور   2 تجزئة لبابة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50000
الشركة لم تحقق األهداف املرجوة 

التي أسست من أجلها.
رقم  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
 2 لبابة  تجزئة  األر�سي  الطابق   23
طريق الحاج قدور - 50000 مكناس 

املغرب. 
و عين:

و  البوعزاوي  مح د   السيد)ة) 
ادريس  تجزئة   64 رقم  عنوانه)ا) 
 50000 ع   الثاني حي س س م ب 
مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   01 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 520.

561I

CHADDAD

STE CHADDAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHADDAD
 HAY KHAT RAMLA RUE ASILAH

 N°37 LAAYOUNE، 70000،
LAAYOUNE MAROC

STE CHADDAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي خط 

الرملة زنقة اصيال رقم 37 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHADDAD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Fabrication et vente de produits

   conserves alimentaires-

 Commercialisation de produit

 agricole- Vente des machine

  agricole- import export de bétail

: حي خط  عنوان املقر االجس اعي 

 - العيون   37 الرملة زنقة اصيال رقم 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الشيهب  الفظيل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد  سيدي اسالمة االدري�سي :  

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الفظيل الشيهب عنوانه)ا) 

حي االس اعلية زنقة بابا اح د رقم 

49 70000 العيون املغرب.

االدري�سي  اسالمة  سيدي  السيد 

 19 زنقة  االس اعلية  جي  عنوانه)ا) 

رقم 55 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الفظيل الشيهب عنوانه)ا) 

حي االس اعلية زنقة بابا اح د رقم 

49 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2096/2020.

562I

ديوان السوثيق مح د حجري

صوصيتي دو فيالتير إدو تيساج 

دو مازاغان
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

صوصيتي دو فيالتير إدو تيساج دو 

مازاغان »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الجديدة 

، بقع 63 إل71 ، املنطقة الصناعية   

- - الجديدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.5303

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 يونيو   25 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إصالح خطأ مادي في العقد املحرر من 

بالدار  موثق  طرف األسساذ حجري، 

يسض ن   ، يناير   29 بساريخ  البيضاء 

محضر الج ع العام االسسثنائي الذي 

ساجد  مصطفى  السيد  وفاة  عاين 

الحصص  توزيع  و   ، مسير  شريك 

على ورتثه التي ي سلكها في الشركة و 

التي   136.592 عوض   136.591 هي 

ذكرت في العقد

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  رأس ال  في  الزيادة  مايلي: 
 100.000.000 إلى   63.500.000 من 

درهم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
معاينة السنازل السام من طرف السادة 
عن  دادي  ادريس  و  ساجد  يوسف 
حقه ا في االكسساب و السنازل الجزئي 
من طرف السيد ع ر ساجد عن حقه 
في االكسساب في ا يخص الحصة التي 
ابيه  ورثها من  التي  ليست  و  ي لكها 

املسوفي السيد مصطفى ساجد. 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
،يوسف و ع ر  تأكيد السادة كريم 
ساجد و ادريس دادي مسيرين ملدة 
السوقيع  إمكانية  مع  محدودة  غير 

فرديا أو ج اعيا 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
و  الشركة  رأس ال  تقسيم  معاينة 
مقسم  درهم،   100.000.000 هو 
1.000.000 حصة قي ة الحصة  الى 

الواحدة 100 درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على القانون أسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 707615.

563I

ديوان السوثيق مح د حجري

إقــامـــات سيــــــزار
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري
ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 
و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 
البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب
إقــامـــات سيــــــزار »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: الـــدار 

البيضـــاء، 2، زنقــــة مح ــــد بنســــودة، 
تجزئــــة املنــــار - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.120.413

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

اتخاذ  تم   2019 ماي   23 في  املؤرخ 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعييــــن السيدة مينـــة قويــــري مسيـــرة 

مح ـــد  السيــــد  تأكيـــــد  مع  للشــركـــــة 

ملدة  ك سيــــر،  مهامــــه  في  قويــــري 

غيـــر محــــدودة، مع إمضائه ـــا معـــا أو 

منفصليـــن

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

األساســـــي  القانــــون  صياغـــــة  إعــــادة 

للشـــركـــــة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ماي 2019 تحت رقم 703910.

564I

مسسامنة شامة

KITCHEN HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مسسامنة شامة

شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

KITCHEN HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

بوطيب الناظور - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KITCHEN HOUSE

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

اسسيراد االالت, االجهزة, االدوات و 

االواني املنزلية

,االجهزة  االالت  توزيع   و  بيع 

,االدوات و االواني املنزلية

: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 

الناظور   62000  - الناظور  بوطيب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد علي البوعيادي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد علي البوعيادي : 100000 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي البوعيادي عنوانه)ا) 

 15 حي اوالد بوطيب سكسور ا زنقة 
الناظور   62000 الناظور   05 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي البوعيادي عنوانه)ا) 

 15 حي اوالد بوطيب سكسور ا زنقة 
الناظور   62000 الناظور   05 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 04 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3008.

565I

PREMIUM FINANCE

عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

2020 أعطى وفاء مجادلي  06 غشت 

 60824 السجاري  بالسجل  املسجل 

حق  ب راكش  السجارية  باملحك ة 

التسيير الحر لألصل السجاري الكائن 

ب رقم 88 باب اكناو مدينة - 40000 

 YAYA ALI لفائدة  املغرب  مراكش 

MODELE ملدة 3 سنة تبسدئ من 01 

غشت   31 في  تنسهي  و   2020 شتن0ر 

قي سه  شهري  مبلغ  مقابل   2023

8.000 درهم.

566I

sofoget

CEREALES BOUHSINA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CEREALES BOUHSINA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CEREALES BOUHSINA

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب بالسقسيط

نقل البضائع.

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

 14000  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد بوحسينة أح د 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيد بوحسينة أح د   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوحسينة أح د عنوانه)ا) 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوحسينة أح د عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79132.

567I
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CAGECO

NALIXAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CAGECO

29 شارع مح د السادس ع ارة ف2 

الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

NALIXAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

ص0ري بوج عة الطابق االول الرقم 

6 - 20110 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.421217

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق  بوج عة  ص0ري  زنقة   12«

االول الرقم 6 - 20110 الدارالبيضاء 

236 شارع غاندي  »رقم  إلى  املغرب« 

الدارالبيضاء    20026  -  13 رقم 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745424.

568I

مسسامنة شامة

KAOUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

KAOUI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 142 شارع 

املسيرة الطابق األول - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 KAOUI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS

- اسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

البضائع.

النقل الوطني والدولي للبضائع   -

لحساب الغير..

 142  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الدرقاوي ياسين 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 : ياسين  الدرقاوي  السيد   

100000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدرقاوي ياسين عنوانه)ا) 

حي الع ال ازغنغان 62000 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدرقاوي ياسين عنوانه)ا) 

حي الع ال ازغنغان 62000 الناظور 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 04 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3009.

570I

ديوان السوثيق مح د حجري

O.MAISON
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

O.MAISON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 

البيضاء، شارع املقاومة، الطابق 

السادس الدار البيضاء، شارع 

املقاومة، الطابق السادس 20303 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.440.627

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 20 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للسيد  السازي  مح د  السيد  وهب 

 100 240 حصة بقي ة  نبيل السازي 

املحدودة  لشركة  للواحدةل  درهم 

»O.MAISON»املسؤولية املس اة ب

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على الهبة من السيد مح د 
السازي للسيد نبيل السازي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

سام  اح د  السيد  اسسقالة  معاينة 
ع راني حن�سي و السيد نبيل السازي 

من مهامه ا ك سيرين للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

ع راني  سام  اح د  السيد  تعيين 

حن�سي و السيد نبيل السازي مسيرين 

للشركة  ملدة غير محدودة مع االمضاء 

معا  أ و كل وهحد على حدى

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على قانون الشركة ك ا عدل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أكسوبر 2019 تحت رقم 717183.

571I

CAGECO

AMERICAN HOME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

CAGECO

29 شارع مح د السادس ع ارة ف2 

الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدارالبيضاء املغرب

AMERICAN HOME  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

شهرزاد 3 الطابق الخامس رقم 

22 النخيل -  20340 الدارالبيضاء   

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13975

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 04 يناير 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق   3 شهرزاد  »إقامة  من 

 20340   - النخيل   22 الخامس رقم 

»اوالد  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   

حريز دوار خليفة حد السوالم  دائرة 

سطات     - برشيد    26402  - برشيد  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1199.

572I
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SOCAGECOM SARL

SOCIETE PARACOSTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

24 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجامع قرب مسجد العسيق 24 زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العسيق، 25000، 

خريبكة املغرب

SOCIETE PARACOSTY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 N°111 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 NOUVEAUX LOGEMENTS

 DE SECHAGE - KHOURIBGA -

25000 KHOURIBGA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE PARACOSTY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 VENTE DE PRODUITS

 PARAPHARMACEUTIQUES ET

.PARAMEDICAUX

 N°111  : عنوان املقر االجس اعي 

 NOUVEAUX LOGEMENTS

 DE SECHAGE - KHOURIBGA -

.25000 KHOURIBGA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AYOUB EL ATTAR السيد 

 N°04 RUE OUALMAS عنوانه)ا) 

 OCP- KHOURIBGA 25000

.KHOURIBGA MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 AYOUB EL ATTAR السيد 

 N°04 RUE OUALMAS عنوانه)ا) 

 OCP- KHOURIBGA 25000

KHOURIBGA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 706.

573I

jamal ait hommad

سوسيتي جينيغال مكامات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

سوسيتي جينيغال مكامات شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

اي ن رقم 149 محل رقم 1 حي 

الزيرارية 2  سيدي قاسم 16000 

سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

28577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سوسيتي جينيغال مكامات.

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلفة.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي   1 رقم  محل   149 رقم  اي ن 

 16000 قاسم  سيدي    2 الزيرارية 

سيدي قاسم مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مكامات  مراد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مكامات  مراد  السيد 

زيرارة   الشبانات  السقدم  تعاونية 

16000 سيدي قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مكامات  مراد  السيد 

زيرارة  الشبانات  السقدم  تعاونية 

16000 سيدي قاسم مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  االبسدائية بسيدي قاسم  

شتن0ر 2020 تحت رقم 378.

574I

COMPTE A JOUR

ELECTRO EL ABOUSSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ELECTRO EL ABOUSSI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الكندي  زنقة املسنبي رقم 15  - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELECTRO EL ABOUSSI

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة  الصناعية - إصالح األجهزة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -   15 رقم  املسنبي  زنقة  الكندي  

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد  حسين العبو�سي  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  حسين العبو�سي  عنوانه)ا) 

 62000 02 53 رقم  حي اصبانا زنقة 

الناظور املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  حسين العبو�سي  عنوانه)ا) 

 62000 02 53 رقم  حي اصبانا زنقة 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 13 غشت 

2020 تحت رقم 2801.

575I

سوالر سيب

سوالرسيب

-SOLARSIB- 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سوالر سيب

اقامة م0روكة ع ارة 3 رقم 8 

تابريكة اقامة م0روكة ع ارة 3 رقم 8 

تابريكة، 11010، سال املغرب

سوالرسيب -SOLARSIB- شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

م0روكة ع ارة 3 رقم 8 تابريكة سال 

11010 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.-SOLARSIB- سوالرسيب

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و التهيئة .

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تابريكة سال   8 رقم   3 م0روكة ع ارة 

11010 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : سيباري  عربي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سيباري  عربي  السيد 

اقامة م0روكة ع ارة 3 رقم 8 تابريكة  

11010 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سيباري  عربي  السيد 

اقامة م0روكة ع ارة 3 رقم 8 تابريكة  

11010 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال  بساريخ - تحت رقم -.

576I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

IMAYANOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

IMAYANOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الزنقة 3 

رقم 102 حي م0روكة عين هارون  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMAYANOUR

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغيدائية .

 3 الزنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

 - حي م0روكة عين هارون    102 رقم 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد العربي محفوض 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العربي محفوض عنوانه)ا) 

حي م0روكة عين   102 رقم   3 الزنقة 

هارون  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العربي محفوض عنوانه)ا) 

حي م0روكة عين   102 رقم   3 الزنقة 

هارون  30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بفاس  بساريخ - تحت رقم -.

577I

LMT AUDITING

LM WALL DESIGN

إعالن مسعدد القرارات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

LM WALL DESIGN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 10 زنقة 

الحرية ، الطابق 3 ، شقة 6  - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.358489

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  19 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الذي  اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

ترأسه السيد ملود لعبودي الحامل 

  S119083 رقم  الوطنية  للبطاقة 

تفويت الحصص )25 حصة) لصالح 

السيد أمين لعبودي الحامل للبطاقة 

SA16489 الوطنية رقم

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الحصص،  لسفويت  نتيجة  مايلي: 

الذي  اإلسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

ترأسه السيد ملود لعبودي الحامل 

 ،S119083 رقم  الوطنية  للبطاقة 

شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني
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بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744521.

578I

MASTERS CONSULTING

JAYLEEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة البنفسج اقامة الزيسونة 

مرس السلطان الدارالبيضاء ، 

20140، الدارالبيضاء املغرب

JAYLEEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 217 

شارع ابراهيم الروداني إقامة الفسح 

الطابق 1 الدارالبيضاء - 20200 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469605

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JAYLEEN

غرض الشركة بإيجاز : إسسيراد و 

تصدير املنسوجات السقليدية.

 217  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني إقامة الفسح 

 20200  - الدارالبيضاء   1 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة جابر منى عصام واصف :  

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 500   : فيروز  الوكيلي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة جابر منى عصام واصف 

شطر4  الخضراء  املدينة  عنوانه)ا) 

فيال رقم557 بوسكورة الدار البيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  فيروز  الوكيلي  السيدة 

شقة  أ  ع ارة  الشرفات  اقامة 

 20000 البيضاء  داربوعزة   405

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة جابر منى عصام واصف 

شطر4  الخضراء  املدينة  عنوانه)ا) 

فيال رقم557 بوسكورة الدار البيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  فيروز  الوكيلي  السيدة 

شقة  أ  ع ارة  الشرفات  اقامة 

 20000 البيضاء  داربوعزة   405

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.

579I

ACTION WORK CASA

ACTION WORK CASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACTION WORK CASA

رقم 13 زنقة 17 تجزئة الرح اني 

سيدي مومن الدار البيضاء ، 

20400، الدار البيضاء املغرب

ACTION WORK CASA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 
زنقة 17 تجزئة الرح اني سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20400 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.248389

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) الزيسوني املكاوي 
أصل  من  اجس اعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000

عادل رزوقي بساريخ 27 غشت 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745773.

580I

ADVISORIS

نضاب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

نضاب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 250 شارع 
بوردو الطابق 6 شقة 16 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.227487

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 غشت   31 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»3.000.000 درهم« إلى »4.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج احسياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745458.

581I

الع وري استشارة

EL KARTIT CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الع وري استشارة

زنقة فاس رقم  11 تازة، 35000، 

تازة املغرب

EL KARTIT CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي باب 

القصبة رقم 1 زنقة ال0رانص بيت 

غالم - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KARTIT CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

باب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بيت  ال0رانص  زنقة   1 رقم  القصبة 

غالم - 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد القرطيط يوسف :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  القرطيط  السيد 

 35000 اراك   2 15ع ارة  عنوانه)ا) 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف  القرطيط  السيد 

 35000 اراك   2 15ع ارة  عنوانه)ا) 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 411.

582I

ACTION WORK CASA

ACTION WORK CASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ACTION WORK CASA

رقم 13 زنقة 17 تجزئة الرح اني 

سيدي مومن الدار البيضاء ، 

20400، الدار البيضاء املغرب

ACTION WORK CASA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي رقم 13 

زنقة 17 تجزئة الرح اني سيدي 

مومن الدار البيضاء - 20400 الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.248389

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745773.

583I

NARYO

NARYO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NARYO

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف. 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف.، 20330، الدار 

البيضاء املغرب

NARYO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف. - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.398493

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 100.000 رأس الها  مبلغ    NARYO

 13 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

االلب  اقامة  املجاطي  اح د  زنقة 

 20330  - املعاريف.   8 رقم   1 طابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف نشاط الشركة.

زنقة   13 و حدد مقر السصفية ب 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  اح د 

الدار   20330  - املعاريف.   8 رقم   1

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  البوزيدي  عبد هللا   السيد)ة) 

مديونة   15 بلوك ب رقم  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   29490 البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743272.
584I

كارفور بزنس

ماينكسبو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

كارفور بزنس
شارع مح د الخامس زنقة موريسانيا 

الطابق الساني، 52200، ارفود 
املغرب

ماينكسبو  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 27 
االمير موالي ع.هللا  حي النهضة 

52200 ارفود املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11901

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 254/2020.
585I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

SOMA PRIVE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

SOMA PRIVE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا، اقامة 

باريس، رقم 92 مكرر، الطابق 

2، شقة رقم 23 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.101373

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  31 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السجاري  الشعار  اعس اد  مايلي: 

 ETABLISSEMENT SOLIMAN

بوجب    ،  EL HAKIM PRIVE

 2167376 رقم   السلبية  الشهادة 

املغربي   املكسب  طرف  من  املسل ة 

لل لكية الصناعية و السجارية بساريخ 

 .29/08/2020

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تثبيت عنوان املقر االجس اعي للشركة 

شارع سيدي مح د  الكائن بطنجة، 

 92 رقم  اقامة باريس،  بن عبد هللا، 

 ،  23 رقم  شقة   ،2 الطابق  مكرر، 

من شهادة  بدل  كراء  عقد  ب وجب 

السوطين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

حدد عنوان املقر االجس اعي للشركة 

بطنجة، شارع سيدي مح د بن عبد 

مكرر،   92 رقم  باريس،  اقامة  هللا، 

الطابق 2، شقة رقم 23.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم  من السجل الترتيبي 

.4525

586I
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مكسب الحسابات ح ل

MARZAMEMMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب الحسابات ح ل

20 شارع الداخلة الطابق االول قرية 

الج اعة ، 20430، الدار البيضاء 

املغرب

MARZAMEMMI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARZAMEMMI

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العامة.

61 محج   : عنوان املقر االجس اعي 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  اعراب  السيد 

ايطاليا 97100 راكيزا ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  اعراب  السيد 

ايطاليا 97100 راكيزا ايطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745425 .

587I

sofoget

NOOR VILLE I

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

NOOR VILLE I شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NOOR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.VILLE I

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

 أشغال عامة .

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

 14000  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 200   : الغالب عزالدين  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد  الغالب  مح د أمين :  200 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 200   : أسامة  الغالب  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : الغالب فاط ة الزهراء  السيدة  

200 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

 200   : العاشقي سعاد  السيدة  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 200  : الغالب عزالدين  السيد     

بقي ة 100 درهم.

السيد  الغالب  مح د أمين : 200 

بقي ة 100 درهم.

 200  : أسامة  الغالب  السيد  

بقي ة 100 درهم.

 : الغالب فاط ة الزهراء  السيدة  

200 بقي ة 100 درهم.

 200  : سعاد  العاشقي  السيدة  

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد   الغالب عزالدين عنوانه)ا)  

القنيطرة  14000  القنيطرة  املغرب.

أمين  مح د  الغالب   السيد  

  14000 القنيطرة   عنوانه)ا)  

القنيطرة  املغرب.

الغالب أسامة عنوانه)ا)   السيد  

القنيطرة  14000  القنيطرة  املغرب.

الزهراء  فاط ة  الغالب  السيدة  

  14000 القنيطرة   عنوانه)ا)  

القنيطرة  املغرب.

السيدة  العاشقي سعاد عنوانه)ا)  

القنيطرة  14000  القنيطرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد   الغالب عزالدين عنوانه)ا) 

املغرب 14000  القنيطرة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79092.

588I

AMDE

PM SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PM SOLUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

 CASABLANCA النخيل البيضاء

20340 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

362615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2016 أكسوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLUTION
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تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يع والسوزيع والتسويق وتنفيذ 

وتشغيل املدفوعات الجديدة

االستشارة.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  س ية 

 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

20340 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 GHOCHIKYAN السيد 

 100 حصة بقي ة   ARMEN :  100

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 GHOCHIKYAN السيد 

 ARMENIE عنوانه)ا)   ARMEN

.20340 ARMENIE ARMENIE

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 GHOCHIKYAN السيد 

 ARMENIE عنوانه)ا)   ARMEN

20340 ARMENIE ARMENIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون0ر 2020 تحت رقم -.

589I

ض ان لالستث ار

DAMANE PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ض ان لالستث ار

رقم 6 طريق دار �سي عي�سى حي 

اعزيب الزموري ، 46000، اسفي 

املغرب

DAMANE PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كم 7.5 

طريق سبت جزولة - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAMANE PREFA

-إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الروافد

-إنساج األلواح األساسية املجوفة

-إنساج األلواح والكسل

-إنساج الخرسانة الجاهزة.

 7.5 كم   : عنوان املقر االجس اعي 

اسفي   46000  - طريق سبت جزولة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : االله  عبد  دمان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة املاهل ثورية :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دمان عبد االله عنوانه)ا) 

اعزيب  �سي عي�سى حي  دار  زنقة   08

الزموري 46000 اسفي املغرب.

عنوانه)ا)  ثورية  املاهل  السيدة 

 46000 6 زنقة طريق دار �سي عي�سى 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دمان عبد االله عنوانه)ا) 

اعزيب  �سي عي�سى حي  دار  زنقة   08

الزموري 46000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بآسفي  بساريخ - تحت رقم 

590I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE EL KHODARI

DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE EL KHODARI

DISTRIBUTION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

سواني أيت يوسف و علي  - 32000 

الحسي ة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.2283

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) مح د أقرقاش 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   28 بساريخ  ص دي  عصام 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 502.

591I

RIF CONSEIL SARL

 ESPACE SERVICES

IHADDADEN-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 ESPACE SERVICES

IHADDADEN-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بني بغ ارن 

الغربية رقم 122 احدادن الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ESPACE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICES IHADDADEN-SARL

-وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة

-وسيط للخدمات

-بيع السبغ.

بني   : االجس اعي  املقر  عنوان 

احدادن   122 رقم  الغربية  بغ ارن 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد  املح دي مح د 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد امحامدي عث ان :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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 1000  : املح دي مح د  السيد    

بقي ة 100 درهم.

 1000  : السيد امحامدي عث ان 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  املح دي مح د عنوانه)ا) 

بويفرور  بني  احدادا  اري ان  دوار 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

السيد امحامدي عث ان عنوانه)ا) 

 62000 دوار اري ان احدادا الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  املح دي مح د عنوانه)ا) 

بويفرور  بني  احدادا  اري ان  دوار 

الناظور 62000 الناظور املغرب

السيد امحامدي عث ان عنوانه)ا) 

 62000 دوار اري ان احدادا الناظور 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3049.

592I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE EL KHODARI

DISTRIBUTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE EL KHODARI

DISTRIBUTION SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

سواني أيت يوسف و علي - 32000 

الحسي ة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2283

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تم تعيين  28 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ص دي عصام ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 502.

593I

NORDKYN

NORDKYN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORDKYN

 9K4 RUE ANNAJD HAY RIAD

 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC

NORDKYN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4ك9 زنقة 

النجد حي الرياض الرباط - 10000  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NORDKYN

إستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهيزة إلكترونية وإعل يات.

4ك9   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الرباط  الرياض  حي  النجد  زنقة 

10000  الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : مرزاق  السيدة فاط ة الزهراء  

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

السيد سعد الفحلي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفحلي  سعد  السيد 

كيش  حي   137 الرقم   07 الداخلة 

االوداية ت ارة 10160 ت ارة املغرب.

مرزاق  الزهراء   فاط ة  السيدة 

 137 الرقم   07 الداخلة  عنوانه)ا) 

حي كيش االوداية ت ارة 10160 ت ارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

مرزاق  الزهراء   فاط ة  السيدة 

 137 الرقم   07 الداخلة  عنوانه)ا) 

حي كيش االوداية ت ارة 10160 ت ارة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 3554.

594I

IBTI DOM

IBTI DOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

IBTI DOM

 BD BEKKAY LAHBIL HAY

 HASSANI BERKAN N39 ،

63300، بركان املغرب

IBTI DOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 39 

شارع البكاي لهبيل مقهى النجوم 

الطابق االول حي حسني بركان - 

63300 بركان املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.6685

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

لهبيل مقهى  البكاي  شارع   39 »رقم 

حسني  حي  االول  الطابق  النجوم 

إلى  املغرب«  بركان   63300  - بركان 

الطابق الساني ع ارة بوبشر   8 »رقم 

شارع مح د الخامس بركان - 63300 

بركان  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   01 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 329/2020.

595I

شركة ابهوش للخدمات

REAL ESTATE SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 

االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

  REAL ESTATE SUD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة  05 

الطابق الثالث ع ارة صبيو شارع 

حبوها تجزئة املسسقبل العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 REAL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. ESTATE SUD

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

املساجرة  و  بناء  أشغال   . العقاري 

لحساب  أو  الخاص  للحساب 

فيال،  شقة،  منزل،   ، السكن  الغير. 

ع ارة......،

 اشغال التهيئة واملساجرة للحساب 

الخاص أو لحساب الغيرالسجزيئات، 

فيال،  شقة،  السكن،منزل،  بقع، 

ع ارة....

والبيع  والشراء  السصنيع 

في  والسجارة   ، والسصدير  واالسسيراد 

ج يع أنواع معدات ومواد البناء،

 ج يع أشغال األرضيات والجدران 

والطالء و البالط، ،الكهرباء، السطهير 

او  الخشبية  النجارة  و  السباكة  و 

األملنيوم. 

اإلستراد  والبيع،  الشراء 

والسجارة في ج يع أنواع  والسصدير، 

تغطية األرا�سي والجدران، الصباغة 

و  والسباكة  السطهير،  و  الكهرباء  و 

السجارة الخشبية أو األملنيوم.

واملواد  املعدات  لج يع  النقل   

الخاص  للحساب  واملنسجات 

أولحساب الغير.

لها  التي  الشركات  في  املشاركة   

نشاط م اثل أو غير م اثل من خالل 

تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها،أو 

من خالل الدخول كشريك أو شراء 

أو  اإلجس اعية  أو  املالية  الحقوق 

العالمات  ج يع  إسسغالل  غيرها. 

اإلختراع،  براءات  ،و  السجارية 

السجارية،  واألصول   ، واإلمسيازات 

واملؤسسات الصناعية أو السجارية  .

الشقة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

05 الطابق الثالث ع ارة صبيو شارع 

 - العيون  املسسقبل  تجزئة  حبوها 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

  MINA HOLDING S.A :  الشركة

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

.

 BLEEN الشركة 

  INVESTMENTGROUP SARL :

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MINA HOLDING الشركة  

موقف صبيو الحي   1 عنوانه)ا)   S.A

الصناعي   70000 العيون املغرب.

 BLEEN INVESTMENT الشركة 

شارع  عنوانه)ا)   GROUP SARL

املر�سى   17 يناير زنقة أزيالل رقم   11

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صبيو   مح د  السيد 

  02 رقم  تنواكة  زنقة  اإلداري  الحي 

70000 العيون املغرب

اإلدري�سي  سنسي�سي  ر�سى  السيد 
عنوانه)ا) زنقة الزبير ابن العوام رقم 

15 املر�سى 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2132/2020.

596I

CRI MEKNES

CONFECTION EL BAKHIRA-

TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  CONFECTION EL BAKHIRA-TEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن برقم 424 مرجان 2  - 50000 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري :  

50449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CONFECTION EL BAKHIRA-TEX

-أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخياطة املخصصة - صنع املالبس.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الكائن برقم 424 مرجان 2  - 50000 

مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الحور   عبداللطيف  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحور   عبداللطيف  السيد 
عنوانه)ا) رقم 04 مرجان 1 الشطر 2  

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحور   عبداللطيف  السيد 
عنوانه)ا) رقم 04 مرجان 1 الشطر 2  

50000 مكناس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2455 .

597I

BUSINESS CENTER.COM

STADIUM HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدارالبيضاء املغرب

STADIUM HOUSE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 108 شارع 

ابراهيم النخاي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.444407

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  07 شتن0ر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بوزوبع 

عبد اللطيف  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745802.

598I

ABONEG

ABONEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

ABONEG

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار البيضاء املغرب

ABONEG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12352

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.398651

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2020 يناير   16 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   ABONEG

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

اح د  زنقة   13 اإلجس اعي  مقرها 

رقم   1 طابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الدار   20330  - املعاريف البيضاء   8

البيضاء املغرب نتيجة لسوقف نشاط 

الشركة.

و عين:

بوحربي و  عبد العزيز   السيد)ة) 

سكسور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

الناظور   62999 الناظور   01 رقم  ا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة   13 وفي   2020 يناير   16 بساريخ 

 1 اح د املجاطي اقامة االلب طابق 

 20330  - البيضاء  املعاريف   8 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744093.

599I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

FIRST STUDENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

FIRST STUDENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 

تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 
هللا  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 FIRST  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.STUDENT
السعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي.
 8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عبد  بن  النخيل شارع عالل  تجزئة 

هللا  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : برادة  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عث ان برادة عنوانه)ا) رقم 
8 تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 

هللا  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عث ان برادة عنوانه)ا) رقم 
8 تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 

هللا  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بفاس  بساريخ - تحت رقم -.

600I

JIYAR JAOUAD

JI SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

JI SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 زنقة 1 

حي بوهديلة بركان  - 63300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال و تقديم الخدمات.

عنوان املقر االجس اعي : 6 زنقة 1 

بركان   63300  - حي بوهديلة بركان  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : فوزية  الج الي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : عائشة  الج الي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الج الي فوزية عنوانه)ا) 
بركان  الحسني  زنقة شراعة حي   56

63300 بركان املغرب.
السيدة الج الي عائشة عنوانه)ا) 
السجزئة العسكرية زنقة أبو أيوب رقم 

15 وجدة 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الج الي فوزية عنوانه)ا) 
بركان  الحسني  زنقة شراعة حي   56

63300 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 349/2020.
601I

JIYAR JAOUAD

STE JOUHRI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

STE JOUHRI IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة كائنة 
في الطابق الثاني رقم 141 شارع 

الحسن الثاني تجزئة قاسمي أكليم 
بركان - 63250 بركان املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5999
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 12 غشت 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
رقم  الثاني  الطابق  في  كائنة  »شقة 
تجزئة  الثاني  الحسن  شارع   141
بركان   63250  - قاسمي أكليم بركان 
الطابق  في  كائنة  »شقة  إلى  املغرب« 
141 شارع الحسن الثاني  الثاني رقم 
 63250  - تجزئة قاسمي أكليم بركان 

بركان  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 345/2020.

602I

CABINET HAMZAOUI

STAR CITY
إعالن مسعدد القرارات

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

STAR CITY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 78 شارع 

املكسيك 78 شارع املكسيك 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.26491

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  13 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

جديدات  مسيرات   3 اضافة  مايلي: 

للشركة  الوحيد  و  القديم  لل سيير 

و  الطاهر  مطال�سى  شاكر  السيد 

شاكر   - هن السيدات بوهريز امينة 

مطال�سي ليلى - شاكر مطال�سي بشرى 

ملدة غير محددة. و بهدا تصبح الشركة 

ابسدءا من تاريخ املحضر مسييرة من 

طرف 4 مسييرين و هم  السيد شاكر 

مطال�سى الطاهر و السيدات بوهريز 

- شاكر مطال�سي ليلى و شاكر  امينة 

مطال�سي بشرى و دلك بامضاء وحيد 

و فردي للسيد شاكر مطال�سي الطاهر 

او بامضاء مشترك من طرف السيدة 

شاكر  السيدة  مع  امينة  بوهريز 

شاكر  السيدة  مع  او  ليلى  مطال�سي 

مطال�سي بشرى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي  التسيير:   =  13 رقم  بند 

الشركة مسيرة من  ينص على مايلي: 

طرف  4 مسييرين و هم  السيد شاكر 

مطال�سى الطاهر و السيدات بوهريز 

- شاكر مطال�سي ليلى و شاكر  امينة 

مطال�سي بشرى و دلك بامضاء وحيد 

و فردي للسيد شاكر مطال�سي الطاهر 

او بامضاء مشترك من طرف السيدة 

شاكر  السيدة  مع  امينة  بوهريز 

شاكر  السيدة  مع  او  ليلى  مطال�سي 

مطال�سي بشرى.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 3814.

603I

Immofid

SK STARE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

SK STARE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 96 شارع 

انفا الطابق الساسع شقة رقم 91 

اقامة ليبغانطن دانفا - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STARE NEGOCE
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

مجال اشغال البناء
مقاول في مجال اع ال الكهرباء و 

السباكة
96 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 91 رقم  شقة  الساسع  الطابق  انفا 
اقامة ليبغانطن دانفا - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد اس اعيل خلفي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا) 
ليساسفة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8  

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا) 
ليساسفة 1 حي املسجد زنقة 4 رقم 8  

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745622.

604I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

KOLCHI BELDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي مح د ، 15000، 
الخ يسات املغرب

KOLCHI BELDI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 250 

تجزئة لطيفة عين عودة ت ارة - 

12000 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. KOLCHI BELDI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعية  الغذائية  املنسجات 

الطبيعية

السياحة البيئية

السدريب على املنسجات املحلية

الغذائية  املنسجات  تث ين 

الطبيعية.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 250 

 - ت ارة  عودة  عين  لطيفة  تجزئة 

12000 ت ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : شوابي  العربي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شوابي  العربي  السيد 

براشوى   02 دوالر امل0ركين والد كسير 

15150 الرماني املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شوابي  العربي  السيد 
براشوى   02 دوالر امل0ركين والد كسير 

15150 الرماني املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   25 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 856.

605I

YONACO

YONACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

YONACO
رقم 46 شارع الزرقطوني الطابق 

2 الشقة رقم 6 البيضاء ، 20330، 
الدار البيضاء املغرب

YONACO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 46 
شارع الزرقطوني الطابق 2 الشقة 

رقم 6 البيضاء - 20330 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.398929
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   24 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
YONACO  مبلغ رأس الها 100.000 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 2 شارع الزرقطوني الطابق   46 رقم 
الشقة رقم 6 البيضاء - 20330 الدار 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
 46 و حدد مقر السصفية ب رقم 
الشقة   2 الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدار   20330  - البيضاء   6 رقم 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  البوزيدي  عبد هللا   السيد)ة) 
مديونة   15 بلوك ب رقم  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   29490 البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743271.

606I

شركة ألسيرفيد ش.م.م

MENREP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

شركة ألسيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

MENREP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي زنقة 28 

حي املسيرة السفلى - 54000 خنيفرة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.779

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيير   2020 شتن0ر   08 املؤرخ في 

 TRAVAUX« من  الشركة  نشاط 

إلى   »DIVERS ET NEGOCE

 MECANICIEN,FOURNITURES«

 ET MONTAGE DE

.»PNEUMATIQUE,TÔLERIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 219.

607I

ديوان السوثيق مح د حجري

»الشركة العقارية نسانس«
إعالن مسعدد القرارات

ديوان السوثيق مح د حجري

ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 

البيضاء- ، 20230، الدار البيضاء 

املغرب

»الشركة العقارية نسانس« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الدار 
البيضاء ، املركز السجاري بشرى 

سيدي معروف - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.121.211

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2019 يونيو   21 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد املصطفى ساجد 

و توزيع حصصه على  شريك مسير، 

ورثسه

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة املسيرين و إعطائهم إبراء تام 

ونهائي في ا يخص تسييرهم للشركة.  

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

، يوسف و ع ر  تعيين السادة كريم 

ساجد مسيرين ملدة غير محدودة مع 

امكانية السوقيع فرديا أو ج اعيا 

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

تقسيم رأس ال الشركة و هو  مايلي: 

288.000 درهم ، مقسم غلى 2.880 

حصة ، الحصة الواحدة 100 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2019 تحت رقم 707613.

608I

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معس د

SOCIETE OD.BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« 

محاسب معس د

رقم 17 شقة 15 زنقة انتسيرابي ، 

50000، مكناس املغرب

SOCIETE OD.BAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 

تجزئة الفاللية مكناس  50000 

آكوراي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE OD.BAT

االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة او البناء.

 2 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 50000 مكناس   الفاللية  تجزئة 

آكوراي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ادريس  وعلي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ادريس  وعلي  السيد 

اصيلة   22 رقم  االقحوان  زنقة 

90050  اصيلة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ادريس  وعلي  السيد 
اصيلة   22 رقم  االقحوان  زنقة 

90050  اصيلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2567.

609I

sofoget

CEREALES EL OUARDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CEREALES EL OUARDI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CEREALES EL OUARDI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب بالسقسيط

نقل البضائع. .

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

 14000  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : هشام الوردي  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الوردي  هشام  السيد    

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

هشام الوردي عنوانه)ا)  السيد  

املغرب 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

هشام الوردي عنوانه)ا)  السيد  

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79031.

610I

FIDERSER

SOCIETE LACHHAB NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

 SOCIETE LACHHAB NOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

بلوك د رقم 07 الشقة 8 الطابق 

الرابع - 14200 سيدي سلي ان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE LACHHAB NOUR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلفة  االشغال   - االشخاص 

للبناء- السجارة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 8 الشقة   07 رقم  د  بلوك  السالم 

سيدي   14200  - الرابع  الطابق 

سلي ان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 40.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لشهب اح د :  400 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  لشهب  السيد 

سيدي   14200 دوار العوابد بومعيز 

سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اح د  لشهب  السيد 

سيدي   14200 دوار العوابد بومعيز 

سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 11 

شتن0ر 2020 تحت رقم 200/2020.

611I

WODY SPORT

WODY SPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WODY SPORT

 DOM A BD MOUTANABI IMM

2EME ETAGE ، 23000 125، بني 

مالل املغرب

WODY SPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسنبي الع ارة رقم 125 الطابق 

الساني  - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10285

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 WODY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SPORT

األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الرياضية والترفيهية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق   125 رقم  الع ارة  املسنبي 

الساني  - 23000 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 50   : حوسني   ايلياس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد معاد  حوسني  :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايلياس حوسني  عنوانه)ا) 

حي السقدم بلوك 9 رقم 22 بني مالل  

2300 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  حوسني   السيد معاد  

حي السقدم بلوك 9 رقم 22 بني مالل  

2300 بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايلياس حوسني  عنوانه)ا) 

حي السقدم بلوك 9 رقم 22 بني مالل  

2300 بني مالل  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 437.

612I

ملياء الحيرش

 SOCIETE GSM YAZID

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحيرش

رقم 4 تجزئة ع ار ، 24350، سيدي 

بنور املغرب

 SOCIETE GSM YAZID SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

132 حي النهضة الزمامرة - 24350 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE GSM YAZID SARLAU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة و االكسسورات الهاتفية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 132 
حي النهضة الزمامرة - 24350 سيدي 

بنور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
السيد يزيد رشيد :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد يزيد رشيد عنوانه)ا) 
 24350 الزمامرة  النهضة  حي   132

سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد يزيد رشيد عنوانه)ا) 
 24350 الزمامرة  النهضة  حي   132

سيدي بنور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 534.

613I

الزوين املصطفى

EARTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الزوين املصطفى
ع ارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 ح رية ، 50000، مكناس املغرب
EARTH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 
السفلي مع املرٲب رقم 229 تجزئة 
كاميليا طريق اكوراي  - 50050 

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EARTH

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

السصدير-إدارة ع ليات الخدمات  و 

الزراعية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

املدنية أو العسكرية..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   229 رقم  املرٲب  مع  السفلي 

 50050  - اكوراي   طريق  كاميليا 

مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500  : هدراجي   ياسين  السيد 

بقي ة 50.000 درهم.

بقي ة   500  : السيد خالد لغريب 

50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ياسين هدراجي  

هولندا 78399 هولندا هولندا.

عنوانه)ا)  لغريب  خالد  السيد 

هولندا 78399 هولندا هولندا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد ياسين هدراجي  

هولندا 78399 هولندا هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2708.

614I

fiduazizi

 MENT BRAHIM

MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 MENT BRAHIM

MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوحدة بلوك C رقم 243 مدينة 

الوحدة بلوك C رقم 243 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MENT : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BRAHIM MULTISERVICES

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مدينة   243 رقم   C بلوك  الوحدة 

 70000  243 رقم   C بلوك  الوحدة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة مريم الكاسمي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الكاسمي  السيدة مريم   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم الكاسمي عنوانه)ا) 

حي السالم 02 بلوك ا رقم 22 72000 

الس ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم الكاسمي عنوانه)ا) 

حي السالم 02 بلوك ا رقم 22 72000 

الس ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2047/2020.

615I

STE FIPARK

T K 10
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

T K 10 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي امل 
رقو 112 زنقة الدار البيضاء طريق 

صفرو  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63401

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.T K 10 : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : -1السغدية 

العامة

-2مقاول نقل البضائع

منسجات  في  للسجارة  -3وسيط 

مسنوعة.

حي امل   : عنوان املقر االجس اعي 
طريق  زنقة الدار البيضاء   112 رقو 

صفرو  - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد تاقي مهدي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  مهدي  تاقي  السيد 
البيضاء  الدار  زنقة   114 رقو  امل 

طريق صفرو  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  مهدي  تاقي  السيد 
البيضاء  الدار  زنقة   114 رقو  امل 

طريق صفرو  30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1907/2020.

617I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 YAQOUT VIMAR SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

 YAQOUT VIMAR SARL A

ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول، رقم 22 حي األمل - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 YAQOUT VIMAR SARL A

.ASSOCIE UNIQUE

غرض الشركة بإيجاز : بيع اللحوم 

بالج لة

بيع البيض بالج لة

مطاعم.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25000  - األمل  حي   22 رقم  األول، 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ح زة  اليقوتي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح زة  اليقوتي  السيد 

خريبكة   25000  1 حي القدس   308

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ح زة  اليقوتي  السيد 

خريبكة   25000  1 حي القدس   308

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 711.

619I

sofoget

AUTO ECOLE EL GUEDDARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 AUTO ECOLE EL GUEDDARI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 

اليونس دارنا طريق مهدية 2 لس 23 

شقة 3 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ECOLE EL GUEDDARI

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعليم السياقة.
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عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 
اليونس دارنا طريق مهدية 2 لس 23 

شقة 3 - 14000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000 السيد  عائشة الكداري :  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : السيد  عائشة الكداري   

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  عائشة الكداري عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عائشة الكداري عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79133.
620I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE BELYOUTRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE BELYOUTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي والد طيب 
والد ح و فاس - 30023 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.50887

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»والد طيب والد ح و فاس - 30023 

االول  »الطابق   إلى  املغرب«  فاس 

ب/5   52 رقم  تجزئة   2 وفاء  تجزئة 

فاس - 30000 فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1885.

621I

sofoget

I.D.F

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

I.D.F شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  فيال 10 

بوتيرو - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.I.D.F : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : اسسيراد و 

تصدير

تجارة.

 10 :  فيال  عنوان املقر االجس اعي 

بوتيرو - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : يوسف صقلي حسيني  السيد  

600 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

  : حسيني  صقلي  مح د  السيد  

200 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

 200   : الزموري  سناء  السيدة  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 : يوسف صقلي حسيني  السيد    

600 بقي ة 100 درهم.

 : حسيني  صقلي  مح د  السيد  

200 بقي ة 100 درهم.

 200  : الزموري  سناء  السيدة  

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حسيني  صقلي  يوسف  السيد  

  14000 القنيطرة  عنوانه)ا) 

القنيطرة املغرب.

حسيني  صقلي  مح د  السيد  

عنوانه)ا) القنيطرةالقنيطرة 14000 

القنيطرة املغرب.

السيدة  سناء الزموري عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسيني  صقلي  يوسف  السيد  

عنوانه)ا) القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79032.

622I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE BELYOUTRAV

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE BELYOUTRAV SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق  

االول تجزئة وفاء 2 تجزئة رقم 52 

ب/5 فاس - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50887

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف   )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   500 مجدوب 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

بالل  كلوج بساريخ 06 يوليوز 2020.

يوسف   )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   500 مجدوب 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
يوليوز   06 راسيمي بساريخ  فؤاد   )ة) 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   03 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1885.

623I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 TESTING SOLUTIONS«
»MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 14 ، 

90000، طنجة املغرب

 TESTING SOLUTIONS«

MAROC« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجس اعي

 N° 452 ZONE INDUSTRIELLE

 GZENAYA APPT N°3 ETG 1

 TANGER  - 90000 TANGER

MAROC
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
107765

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 TESTING SOLUTIONS«  :

.»MAROC
غرض الشركة بإيجاز :  

 La fabrication, la distribution
 et la commercialisation des
 composants et machines pour
 I ‘industrie automobile et

.aéronautique
 LOT  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 N° 452 ZONE INDUSTRIELLE
 GZENAYA APPT N°3 ETG 1
 TANGER  - 90000 TANGER

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.100.000 درهم، مقسم كالسالي:
 KOMAX HOLDING الشركة 
 21.000 بقي ة  حصة   AG :  100

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 KOMAX HOLDING الشركة 
 Dierikon, Suisse عنوانه)ا)   AG

.6036 DIERIKON SUISSE
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 M. MIGUEL PENEDOS السيد 
عنوانه)ا)   CARDOSO PERES
 Alameda de barra lot E, 5 Esq,
 2780-181 OEIRAS Portugal

1495 OEIRAS PORTUGAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233753.

624I

afayad group

HSSYIA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
HSSYIA TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 شارع 
موالي رشيد الشقة رقم ب 5 جليز 
مراكش - 40000  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
106239

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HSSYIA TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز :                

-Travaux divers ou construction
 Marchand des  

-matériaux de construction
52 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
جليز   5 موالي رشيد الشقة رقم ب 

مراكش - 40000  مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع ر ابوري :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ع ر ابوري عنوانه)ا) قصر 

 45800 ت غرغرين ايت حصيا تنغير 

تنغير املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع ر ابوري عنوانه)ا) قصر 

 45800 ت غرغرين ايت حصيا تنغير 

تنغير املغرب

تم اإليداع القانوني ب-  بساريخ 09 

شتن0ر 2020 تحت رقم 115282.

625I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE C DIRECTION
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي السقم بلوك 2 رقم 07 الس ارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 SOCIETE C DIRECTION

TRAVAUX SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 AHMED HAMMADI N° 152 ES

SEAMRA - 72000 الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE C DIRECTION  :

. TRAVAUX SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 AVENUE : عنوان املقر االجس اعي

 AHMED HAMMADI N° 152 ES

SEAMRA - 72000 الس ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد هشام الشكيري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الشكيري عنوانه)ا) 

 152 رقم  ح ادي  اح د  شارع 

الس ارة 72000 الس ارة الس ارة.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الشكيري عنوانه)ا) 

 152 رقم  ح ادي  اح د  شارع 

الس ارة 72000 الس ارة الس ارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالس ارة  بساريخ 11 شتن0ر 

2020 تحت رقم 135/2020.

626I

sofoget

CHEKRAN BUREAU ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

chekran bureau etude شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي  طريق 

مهدية تجزئة سالمة 4 بلوك ج رقم 

28 ج 3 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.chekran bureau etude

مكسب    : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدراسات.

طريق    : االجس اعي  املقر  عنوان 

بلوك ج رقم   4 مهدية تجزئة سالمة 

28 ج 3 - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : رشيد الشقران  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : رشيد الشقران  السيد    

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  رشيد الشقران عنوانه)ا)  

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  رشيد الشقران عنوانه)ا) 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79131.

627I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

ENERIA MAROC
إعالن مسعدد القرارات

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

ENERIA MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 191شارع 

الفوارات الطابق 3 حي عادل حي 

املح دي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.334317

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  25 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تم رفع رأس ال الشركة ب بلغ قدره 

900000 درهم أي من  100000,00 

طريق  عن    1000000 إلى  درهم 

مكثتبة  سهم جديدة,   9000 زيادة  

ومدفوعة عن طريق ضم األرباح

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر الرئي�سي للشركة الى الدار 

 26 تجزئة األزهر املج وعة  البيضاء 

ع ارة 311 شقة 22

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املقر الرئي�سي للشركة الدار البيضاء 

ع ارة   26 املج وعة  األزهر  تجزئة 

311

بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 

مبلغ املساه ة 1000000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

7500 حصة.               السيد خالد سعدومي 

السيد عادل رامي 2500 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745707.

628I

دادي واصل

BUILDRIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل

شارع السلطان موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحسي ة املغرب

BUILDRIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي أجدير 

العليا - أجدير - 35052 الحسي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUILDRIF

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

أجدير   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحسي ة   35052  - أجدير   - العليا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ابراهيم  الكوطة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : السيد الفاطمي عز الدين 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : ايوب  الخطابي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكوطة ابراهيم عنوانه)ا) 

 35052 اجدير   - العليا  اجدير  حي 

الحسي ة املغرب.

الدين  عز  الفاطمي  السيد 
عنوانه)ا) زنقة االمام السهيلي ع ارة 
11 الطابق 4 رقم 13 90090 طنجة 

املغرب.

عنوانه)ا)  السيد الخطابي ايوب  

01 شارع عبد الكريم الخطابي  مركز 

املدينة 32000 الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكوطة ابراهيم عنوانه)ا) 

 35052 اجدير   - العليا  اجدير  حي 

الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 503.

629I

CASARECA

CASARECA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CASARECA

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

CASARECA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 1 
رقم 8 املعاريف البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.374933

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الدين  نور  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجس اعية من   500 الصالحي 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

غشت   12 صالح سرحان بساريخ  )ة) 

.2020

)ة) هشام الحوات  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   12 بساريخ  سرحان  صالح 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744950.

630I

CASARECA

CASARECA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CASARECA

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

CASARECA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 20330 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.374933

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  12 غشت  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

سرحان صالح ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744950.

631I

CASARECA

CASARECA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CASARECA

13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء ، 

20330، الدار البيضاء املغرب

CASARECA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة االلب طابق 1 

رقم 8 املعاريف البيضاء - 20330 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.374933

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744950.

632I

مكسب املحاسبة الصالحي

SOCIETE GLOBE EPICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

مكسب املحاسبة الصالحي

زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

60000، وجدة املغرب

SOCIETE GLOBE EPICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 

الريا�سي زنقة ه10 رقم9 - 60000 

وجدة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.34617

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   09 في  املؤرخ 

 SOCIETE GLOBE EPICES حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

درهم وعنوان   50.000,00 رأس الها 

زنقة  الريا�سي  مقرها اإلجس اعي حي 

املغرب  وجدة   60000  - رقم9  ه10 

اسسقطاب  في  ل1/الفشل  نتيجة 

الزبناء.

2/ الظرفية االقسصادية..

و عين:

و  يوجيل  الحسين   السيد)ة) 

ه10  زنقة  الريا�سي  حي  عنوانه)ا) 

رقم9 60000 وجدة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

حي  وفي   2020 شتن0ر   04 بساريخ 

 60000 -  9 رقم  الريا�سي زنقة ه10 

وجدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1907.

633I

OREA

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 INTERFACE CONSEIL EN

INVESTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي مركز 

األع ال الرياض مبنى 2 الجناح 

األي ن شارع الرياض الرباط - 

10100 الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.74559

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تحويل   2018 ماي   11 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

املساه ة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون0ر   13 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2018 تحت رقم 98103.

634I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RMAJ TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

RMAJ technologies  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتربر  الرقم 6 

الطابق 3 الشقة 3 - 20100

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RMAJ  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

. technologies
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-السخزين   : غرض الشركة بإيجاز 

واألرشفة اإللكترونية والك بيوتر

-تجارة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسيرة زنقة 6 أكتربر  الرقم 6 الطابق 

الدار البيضاء   20100  -  3 الشقة   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  ش س  يونس  السيد 

اقامة االصيل م  االدري�سي عنوانه)ا) 

ع س    11 شقة   3 ع ارة الف   1 س 

20560 الدار البيضاء املغرب.

الحاج  ايت  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا) سيدي عث ان بلوك 3 رقم 

68 20450 الدار البيضاء املغرب.

اعسيس  اس اعيل  السيد 

رافيل  موريس  زنقة   14 عنوانه)ا) 

طابق 1 بلفدير 20330 الدار البيضاء 

املغرب.

بلكوش  الزهراء  فاط ة  السيدة 

شارع   23 شقة   153 عنوانه)ا) 

موالي ادريس االول حي املستشفيات 

20250 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  ش س  يونس  السيد 

اقامة االصيل م  االدري�سي عنوانه)ا) 

ع س    11 شقة   3 ع ارة الف   1 س 

20560 الدار البيضاء املغرب

بلكوش  الزهراء  فاط ة  السيدة 

شارع   23 شقة   153 عنوانه)ا) 

موالي ادريس االول حي املستشفيات 

20250 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

635I

SOCAF SARL

 SUP.FAIENCE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

 SUP.FAIENCE IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 24 شارع 

وادي الدهب حي النصر - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2011 مارس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

SUP.  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.FAIENCE IMPORT EXPORT

-تاجر في   : غرض الشركة بإيجاز 

مواد البناء

-االسسيراد والسصدير 

-مفاوض.

24 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 63300  - النصر  حي  الدهب  وادي 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 334   : مبارك  طاهري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 333   : مح د  طاهري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد طاهري رشيد :  333 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مبارك  طاهري  السيد 
النصر  حي  الدهب  وادي  شارع   26

63300 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  طاهري  السيد 
النصر  حي  الدهب  وادي  شارع   26

63300 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  طاهري  السيد 
النصر  حي  الدهب  وادي  شارع   26

63300 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مبارك  طاهري  السيد 
النصر  حي  الدهب  وادي  شارع   26

63300 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2011 تحت رقم 204/2011.
636I

األسساذ معس د أح د

MY DAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األسساذ معس د أح د
 Rue IBN AICHA GUELIZ

 Résidence EXCELSIOR N° 7 Rue
 IBN AICHA GUELIZ Résidence

 EXCELSIOR N° 7، 40000،
MARRAKECH املغرب

MY DAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 9 
زنقة موزدلفة عرصة سينكو مراكش 

- 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
106229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAD
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

الرياضات و االيواء السياحي.
 9 : مكسب  عنوان املقر االجس اعي 
زنقة موزدلفة عرصة سينكو مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : باتريس  هانيزو  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  باتريس  هانيزو  السيد 
  CH DE LA BOURLINE   06810 65

.AURIBEAU France
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باتريس  هانيزو  السيد 
  CH DE LA BOURLINE   06810 65

AURIBEAU France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 5423.

637I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 MEDYANORD TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
 MEDYANORD TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 اقامة 
الرونكونطغ 4 ش شارع شادلي 

الطابق 1 رقم 374 - 90000 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
107605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.MEDYANORD TRANS SARL AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة  االشغال  للبضائع-  الطرقي 

للبناء.
عنوان املقر االجس اعي : 15 اقامة 
الرونكونطغ 4 ش شارع شادلي الطابق 
1 رقم 374 - 90000 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د معوية :  100 حصة 
بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معوية  مح د  السيد 
النحل   حجر  ج اعة  الدعيدعات 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معوية  مح د  السيد 
النحل   حجر  ج اعة  الدعيدعات 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233620.

638I

BUSINESS WAYS

GADIRI UNIE AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

GADIRI UNIE AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  زنقة 

كاميل كابانا ’ع ارة رقم 10 ’ شقة 

رقم 12’ الشسوية - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106199

 28 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GADIRI UNIE AFRICA

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

و  أنواعها  بج يع  املطاعم  تسيير  و 

تنظيم الحفالت بج يع أنواعها..

زنقة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

شقة   ’  10 ’ع ارة رقم  كابانا  كاميل 

مراكش   40000  - الشسوية   ’12 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 50   : ح داوي  سكينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  SYLLA Mady Gadry : السيد 

50 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ح داوي  سكينة  السيدة 

  MAJORELLE, عنوانه)ا) 

 BOULEVARD PRINCE MOULAY

 ABDELLAH,           IMMEUBLE

 LASS-TORES, 4EME ETAGE,

N°47  40000 مراكش املغرب.

 SYLLA Mady السيد 

  MAJORELLE, عنوانه)ا)   Gadry

 BOULEVARD PRINCE MOULAY

 ABDELLAH,           IMMEUBLE

 LASS-TORES, 4EME ETAGE,

N°47  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
ح داوي  سكينة  السيدة 

  MAJORELLE, عنوانه)ا) 

 BOULEVARD PRINCE MOULAY

 ABDELLAH,           IMMEUBLE

 LASS-TORES, 4EME ETAGE,

N°47  40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115260.

639I

LOGARITHME

VBRACING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

VBRACING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي االقامة 

الشسوية شقة رقم 9 مكسب 3 

مدخل ب شارع مح د 6  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VBRACING

إسطبل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خيول السباقات.

االقامة   : املقر االجس اعي  عنوان 

الشسوية شقة رقم 9 مكسب 3 مدخل 

6  - 40000 مراكش  ب شارع مح د 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

  : بارثولوميو  فيرجيني  السيدة 

300 حصة بقي ة 100 درهم للحصة  

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بارثولوميو  فيرجيني  السيدة 

 8 إقامة دار السعادة فيال  عنوانه)ا) 

ا  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بارثولوميو  فيرجيني  السيدة 

 8 إقامة دار السعادة فيال  عنوانه)ا) 

ا  40000 40000 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115336.

640I
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PRESTACOMPTA

PÉPINIÉRE ASALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 

 CHICHAOUA، 370,  شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

PÉPINIÉRE ASALAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

شكرين ج اعة املزوضية‚ شيشاوة   

- 41000 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PÉPINIÉRE ASALAM

غرض الشركة بإيجاز : -1 مشسل.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شيشاوة    املزوضية‚  ج اعة  شكرين 

- 41000 شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد لحسن أتابية   

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : أتابية    السيد لحسن   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد لحسن أتابية   

تحناوت  أغواطيم  تكديرت  دوار 

مراكش . 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد لحسن أتابية   

تحناوت  أغواطيم  تكديرت  بدوار 

مراكش . 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

ف0راير 2020 تحت رقم 79/2020.

641I

SIGCOM

 STE MASSANOCHERTI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SIGCOM

9 شارع االمام علي اقامة فاس ، 

30000، فاس املغرب

 STE MASSANOCHERTI SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة

 N° 304 وعنوان مقرها اإلجس اعي

  ZC LOT HADIKA TGHAT FES

FES 30100 FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 أكسوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MASSANOCHERTI SARL AU

بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION DES  :

.CHAUSSURES

 N° 304  : عنوان املقر االجس اعي 
  ZC LOT HADIKA TGHAT FES

.FES 30100 FES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالء تازي شرتي  عنوانه)ا) 
فاس   تغات  الحديقة   تجزئة   304

FES 30100 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالء تازي شرتي  عنوانه)ا) 
فاس   تغات  الحديقة   تجزئة   304

FES 30100 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكسوبر   27 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 4321.
642I

MBGA

TRAVIMOTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

TRAVIMOTRA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 , 
زنقة أح د املجاطي، إقامة األلب 
، الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 
21000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.399271
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  TRAVIMOTRA الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

 ,  13 وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
 ، إقامة األلب  زنقة أح د املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 21000 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

و حدد مقر السصفية ب رقم 13 , 
 ، إقامة األلب  زنقة أح د املجاطي، 
الطابق 1 ، رقم 8, املعاريف - 21000 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  لشرف  امين   السيد)ة) 

8 تجزئة االخوين   عنوانه)ا) فيال رقم 

24000 الجديدة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745656.

643I

مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

لخلوفي العيادي للتصدير 

واالستيراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

لخلوفي العيادي للسصدير واالسسيراد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السعادة 1 دريوش الناظور الناظور 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13739

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2019 نون0ر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة)  العيادي مح د 

450 حصة اجس اعية من أصل 900 

مح د   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

العيادي بساريخ 22 نون0ر 2019.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 13 ف0راير 

2020 تحت رقم 216.

644I

FISCALEX MAROC

 FO INVESTISSEMENTS

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 FO Investissements Maroc

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالث 

مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Investissements Maroc

غرض الشركة بإيجاز :  الع ليات 

العقارية  )إجراء الشراء والبيع).

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 
اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 
الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   109
مراكش   40000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بيير فليب كورت :  1 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
  : الشركة فوش انفيسسيس نتس 
99 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيير فليب كورت عنوانه)ا) 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.
انفيسسيس نتس  فوش  الشركة 
عنوانه)ا) فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بيير فليب كورت عنوانه)ا) 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   04 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115187.
645I

زوبير بوتغ اس

 STE IKHWANE BOUHRIBA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

زوبير بوتغ اس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE IKHWANE BOUHRIBA
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تيزي وسلي 

املركز تازة  - 35000 تازة  املغرب .
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5053

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 05 مارس 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 35000  - تازة   املركز  وسلي  »تيزي 

تازة  املغرب » إلى »اخزان بحوز دوار 

الحضرية  امزورنالج اعة  لعزيب 

اخزان  الحسي ة   اقليم  المزورن 

الج اعة  بحوز دوار لعزيب امزورن  

الحسي ة   اقليم  المزورن  الحضرية 

32024 الحسي ة   املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 403.

646I

nador conseil sarl au

H.R.M CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

H.R.M CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املسجد بني انصار  - 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 H.R.M : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسجد بني انصار  - 62000 الناظور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 5.000   : مح د  حرتيتي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  حرتيتي  السيد 

دوار افرح بني شيكر  62000 الناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حرتيتي فضيلة عنوانه)ا) 

 62000 حي اوالد بوطيب سكسور ب  

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3039.

647I

AMDE

PM SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PM SOLUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 

البيضاء زنقة س ية اقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 النخيل البيضاء 20340 

CASABLANCA املغرب.
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تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2017 يونيو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 KOSYAN )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   TIGRAN 15

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

KOSYAN TIGRAN بساريخ 19 يونيو 

.2017

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

رقم  تحت   2017 يوليوز   28

.006338353

648I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

جاك و بنيس الشركاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

جاك و بنيس الشركاء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 ساحةا 

باسسور، إقامة باسسور بويلد الع ارة 

الطابق 7 رقم 2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.460349

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 شتن0ر   02 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.090.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   10.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745908.

649I

HVNET SERVICES

HVNET SERVICES SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HVNET SERVICES

 boulevard Zerktouni 2ème,46

 étage Appt N°6 CASABLANCA ،

20000، الدار البيضاء املغرب

 HVNET SERVICES SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 

6 الدار البيضاء  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470671

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HVNET SERVICES SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال أو تشييد مسنوعة.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس برادة :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 39 السيد يونس برادة عنوانه)ا) 
البيضاء   26 زنقة الطاهر السبتي ش 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 39 السيد يونس برادة عنوانه)ا) 
البيضاء   26 زنقة الطاهر السبتي ش 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 2462.

650I

ATMANI SERVICE CONSULTING

صوتكام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

2 زنقة االزهر حي السالم بركان ، 
63300، بركان املغرب

صوتكام شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 86 زنقة 
سيدي اح د ابركان الطابق الثاني 

شقة رقم 1 حي دخلة بركان - 
63300 بركان املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3795
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 10 يناير 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
ابركان  اح د  زنقة سيدي   86« من 
1 حي دخلة  الطابق الثاني شقة رقم 
إلى  املغرب«  بركان   63300  - بركان 
 22 »طريق وجدة تجزئة الفسح رقم 
 - بركان  الثاني  الطابق  السالم  حي 

63300 بركان  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   14 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 353/2020.

651I

امغار عبد الغافور

GAVILIA BOURAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

GAVILIA BOURAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجيش امللكي اقامة سندس 3 رقم 6 

تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2019 يوليوز   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GAVILIA BOURAS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحدية و الشال.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي اقامة سندس 3 رقم 6 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : بوراس  عبد هللا  السيد 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 100  : بوراس  عبد هللا  السيد   

بقي ة 1.000 درهم.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بوراس عنوانه)ا) 

 89 13 رقم  شارع جبل الحبيب زنقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بوراس عنوانه)ا) 

 89 13 رقم  شارع جبل الحبيب زنقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

06 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2019 تحت رقم 469.

652I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AWAM PIECE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

AWAM PIECE AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الياس ين 3 سوق السبت - 23550 

سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AWAM PIECE AUTO

غرض الشركة بإيجاز : - بيع قطع 
الغيار و اجزاء السيارات 

-تصدير واسسيراد.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 23550  - 3 سوق السبت  الياس ين 

سوق السبت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : الرح ان  عبد  العوام  السيد 
500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
السيد العوام ناصر :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرح ان  عبد  العوام  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق  عنوانه)ا) 

رقم 554 71000 العيون املغرب.
السيد العوام ناصر عنوانه)ا) حي 
 23550 السبت  سوق   3 الياس ين 

سوق السبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرح ان  عبد  العوام  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق  عنوانه)ا) 

رقم 554 71000 العيون املغرب
السيد العوام ناصر عنوانه)ا) حي 
 23550 السبت  سوق   3 الياس ين 

سوق السبت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة  
رقم  تحت   2020 شتن0ر   14 بساريخ 

.100
653I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIÉTÉ DEUX FRÈRES 
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري
SOCIÉTÉ DEUX FRÈRES 

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
 SOCIÉTÉ أعطى   2020 شتن0ر   14
املسجل بالسجل     DEUX FRÈRES
السجارية  باملحك ة   49967 السجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  ب راكش 
السجاري الكائن ب تجزئة الياس ين 
 40000 املغرب  100 مراكش   2 رقم 
 SOCIÉTÉ لفائدة  املغرب  مراكش  
تبسدئ  سنة   5 ملدة   ADLOUNE
 30 و تنسهي في   2020 أكسوبر   01 من 
شهري  مبلغ  مقابل   2024 شتن0ر 

قي سه 11.000 درهم.

654I

PREMIUM FINANCE

HFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HFOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 
7  ع ارة 2 شارع ملسقى النقيب لوفي 

وفركل - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HFOOD
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم.
عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
7  ع ارة 2 شارع ملسقى النقيب لوفي 

وفركل - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 500   : امنساك  حسن  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : امنساك  عبد هللا  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امنساك  حسن  السيد 
ابن  شارع   09 رقم  السعادة  اقامة 
مراكش   40000 س اللية  خودمة 

املغرب.
السيد عبد هللا امنساك عنوانه)ا) 
 40000  38 رقم  العبدالوية  اقامة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امنساك  حسن  السيد 
ابن  شارع   09 رقم  السعادة  اقامة 
مراكش   40000 س اللية  خودمة 

املغرب
السيد عبد هللا امنساك عنوانه)ا) 
 40000  38 رقم  العبدالوية  اقامة 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115301.
655I

trainning office and accounting advice

 VIDEO PRODUCTION
MEKOUAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 VIDEO PRODUCTION

MEKOUAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 N°7 BIS وعنوان مقرها اإلجس اعي
 LAMARTINE CASABLANCA

.- 20500 CASABLANCA MAROC
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.112987

العام  الج ع  ب قس�سى 
يوليوز   20 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

االجس اعي  املقر  تحويل   تم    2020

 N°7 BIS« من  للشركة  الحالي 

 LAMARTINE CASABLANCA -

 »20500 CASABLANCA MAROC

 SAKANI IMM 14 NR 1416« إلى 

 BLOC M SIDI BERNOUSSI  -

.»20612 CASABLANCA  MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745631.

656I

شركة ألسيرفيد ش.م.م

PSI HIGH CENTER PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسيرفيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

PSI HIGH CENTER PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السالت الشقة 11 نور 29 شارع 

مح د الخامس تجزئة النور مريرت - 

54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PSI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HIGH CENTER PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : 

مدرسة للدعم و السقوية.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع   29 نور   11 الشقة  السالت 
مح د الخامس تجزئة النور مريرت - 

54000 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : حركات  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حركات  حسن  السيد 
القدس  حي   1137 رقم   60 زنقة 

مريرت 54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حركات  حسن  السيد 
القدس  حي   1137 رقم   60 زنقة 

مريرت 54000 خنيفرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 217.
658I

ARCADA ASSURANCE SARL AU

اركدا اسيرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

ARCADA ASSURANCE SARL AU
 N 1465 BD DRISS EL HARTI
 HY MY RACHID ، 20085،

CASABLANCA MAROC
اركدا اسيرونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1465 
شارع ادريس الحارتي حي موالي 
رشيد - 20085 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.408947

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 22 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

حي  الحارتي  ادريس  شارع   1465«

موالي رشيد - 20085 الدار البيضاء 

القرويين  شارع   379« إلى  املغرب« 

 - النرجس  حي  غشت   20 ساحة 

30070 فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2138.

659I

EL OUARRAD AZIZ

B.V.R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

B.V.R شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 1 

تجزئة البسول رقم 112 ويسالن 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.B.V.R : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة

أشغال البناء.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ويسالن   112 رقم  البسول  تجزئة   1

مكناس   50000 مكناس  مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : عالل  ص ادي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد ص ادي بدر :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالل  ص ادي  السيد 
زنقة املح دية   254 حي السالم رقم 

ويسالن 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  بدر  ص ادي  السيد 
زنقة املح دية   254 حي السالم رقم 

ويسالن 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالل  ص ادي  السيد 
زنقة املح دية   254 حي السالم رقم 

ويسالن 50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2750.

660I

trainning office and accounting advice

 VIDEO PRODUCTION

MEKOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

 VIDEO PRODUCTION

MEKOUAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 N°7 BD وعنوان مقرها اإلجس اعي

 LAMARTINE CASABLANCA

.- 20500 CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.112987

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  تفويت 
 MOHAMMED MEKOUAR
أصل  من  اجس اعية  حصة   3.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.000
 20 بساريخ   KAOUTAR LAAMIRI

يوليوز 2020.
 YOUNESS )ة)  السيد  تفويت 
MEKOUAR 2.000 حصة اجس اعية 
من أصل 5.000 حصة لفائدة  السيد 
)ة) KAOUTAR LAAMIRI بساريخ 20 

يوليوز 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745631.

661I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

GFCI SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 VISION CONSEILS
FIDUCIAIRE SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE
 APPT N°2 MASSIRA I C
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
شركة   GFCI SCHOOL PRIVE

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة  
احالم ب ع ارة ب الطابق 5 رقم 
20و21 شارع االمير موالي عبدهللا 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106195
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 GFCI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SCHOOL PRIVE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السكوين املنهي.

اقامة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم   5 الطابق  ب  ع ارة  ب  احالم 

عبدهللا  موالي  االمير  شارع  20و21 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : السيد موالي مح د اس اعيلي 

250 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

السيدة فاط ة بزيت :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : بنشير  السعدية  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اس اعيلي  مح د  موالي  السيد 

2 حرف ب ع لية  املسيرة  عنوانه)ا) 

 40000 7 شروق رقم675 شقة رقم 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بزيت  فاط ة  السيدة 

شروق  ع لية  ب  حرف   2 املسيرة 
رقم675 شقة رقم 7 40000 مراكش 

املغرب.

السيدة السعدية بنشير عنوانه)ا) 

 80000 تكوين   ادرار رقم1390  حي 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اس اعيلي  مح د  موالي  السيد 

2 حرف ب ع لية  املسيرة  عنوانه)ا) 

 40000 7 شروق رقم675 شقة رقم 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115258.

662I

MBGA

UNAM INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

UNAM INTERIORS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 275 

شارع الزرقطوني - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

318289

 ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 غشت   10 في  املؤرخ 

 UNAM« من  الشركة  تس ية  تغيير 

. »INTEGY« إلى »INTERIORS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745953.

663I

MBGA

UNAM INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

UNAM INTERIORS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 275 

شارع الزرقطوني - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.318289

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) ياس0ن الريحاني 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   10 بساريخ  حنون  رضوان 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745953.

664I

MBGA

UNAM INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

UNAM INTERIORS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 275 

شارع الزرقطوني - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.318289

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  10 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) حنون 

رضوان ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745953.

665I
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MBGA

UNAM INTERIORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

UNAM INTERIORS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي رقم 275 
شارع الزرقطوني - 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.318289

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيير   2020 10 غشت  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »• أع ال السطوير 

والديكور.
منسجات  وتصنيع  تص يم   •

النسيج.
األثاث  وتصنيع  وبيع  شراء   •

واملنسجات امللحقة.
وتغليف  وتص يم  دراسة   •
مسعلق  منسج  أي  وترويج  وتسويق 

باألنشطة املذكورة أعاله.
والشحن  والوساطة  الس ثيل   •
أو غير  املباشر  واإليداع واالسسغالل 
املباشر للعالمات السجارية والوكاالت 
واالمسيازات  االختراع  وبراءات 

والع ليات ،
والسأجير  واالسسحواذ  اإلنشاء   •
األصول  لج يع  السأجير  وإدارة 
السجارية والسأجير والتركيب وتشغيل 
ج يع املؤسسات واألصول السجارية 
املسعلقة  الع ل  وورش  واملصانع 

باألنشطة املذكورة أعاله. املذكورة،
• املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت املالية أو 
العقارية أو األوراق املالية وفي ج يع 
الشركات السجارية أو الصناعية التي 
قد تكون مرتبطة بغرض الشركة أو 
إلى  ألي غرض مشابه أو ذي صلة.« 

فكرية  ومشورة  خدمات  تقديم   -«
في  أو  الخاصة  مبانيها  في   ، وتقنية 
وتص يم  ودراسة   ، ع الئها  مباني 
واالسسعانة  وإدارة  وتركيب  وتجهيز 
 ’’ و  واسسخدامها  خارجية  ب صادر 
تكنولوجيا  وشبكات  أنظ ة  تحسين 
املعلومات ، وع وًما أي خدمة تسعلق 
ب جال تكنولوجيا املعلومات ، وإزالة 

الطابع املادي والرق نة.
- تص يم وإنساج وتشغيل منسجات 

تكنولوجيا املعلومات ،
- تحرير الحلول ال0رمجية وتكاملها

وبيع ال0رمجيات واألجهزة  شراء   -
وشبه  بالج لة  الك بيوتر  وأجهزة 

الج لة والسجزئة.
واألجهزة  ال0رمجيات  تكامل   -
في  املعلومات  تكنولوجيا  ومعدات 
منصات تكنولوجيا املعلومات ومراكز 

البيانات وفي السحابة.
وتوزيع  وتصدير  اسسيراد   -
املنسجات  ج يع  بيع  وإعادة  وبيع 
وخاصة  عام  بشكل  الخدمات  أو 
ج يع منسجات وخدمات تكنولوجيا 

املعلومات.
أي خدمة استشارية ومساعدة   -
إدارة  أو  إدارة  ب جال  تسعلق  فنية 
السدقيق  أو  واملؤسسات  الشركات 
الدراسات  أو  مهام املراجعة  أداء  في 
أو  االستراتيجية  أو  االقسصادية 
واملشاريع  ال0رامج  إدارة  أو  اإلدارية 

والسدريب.
أي وكالة أو فعالية لالتصاالت   -

اإلعالمية وغير اإلعالمية.
أي نشاط يسعلق بأنشطة وكالة   -
األحداث ، وبشكل أكثر تحديًدا ، على 
تأجير وبيع   ، سبيل املثال ال الحصر 
وتص يم وإدارة األحداث   ، األجنحة 
وتذاكر  الفنادق  وحجز   ، لآلخرين 
من  املسسفيدون  الع الء  السفر 

األحداث.
تخص  التي  األنشطة  تنفيذ   -
اإلعالن  ووكاالت  اإلعالن  شبكات 
ومقدمي خدمات اإلعالن  والوسطاء 
الحالية  للتشريعات  وفًقا   ، الرقمي 

الخاصة باإلعالن

تقديم  في  بأنشطة  القيام   -

وت ثيل   ، اإلعالنية  الخدمات 

اإلعالنات واسسغاللها ، واإلعالن على 

شبكة اإلنترنت ، ومبيعات اإلعالنات 

وتسويق   ، والتسويق ع0ر اإلنترنت   ،

األداء ، والتسويق السابع ، والتسويق 

والسجارة   ، اإللكتروني  ال0ريد  ع0ر 

ب ا في ذلك أي نشاط   ، اإللكترونية 

وأي   ، السلي اتي  الدعم  على  إعالني 

تقنية للترويج له أو تطويره

- أي نشاط إداري قائم

باإليجار  خاص  نشاط  أي   -

والسأجير  اإليجار  وإدارة  والسأجير 

وبيع  وشراء  العقارية  والوساطة 

أو  للشركات  العقارات  بيع  وإعادة 

املباني بج يع أنواعها.

املعامالت  ج يع  أعم،  وبصورة 

واملالية  والصناعية  السجارية 

واملنقولة والعقارية ، املرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 

أعاله ، أو التي يحس ل أن تكون لصالح 

تحقيقها وتطويرها.«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745953.

666I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

MIROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

MIROS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MIROS
غرض الشركة بإيجاز : تاجر

26 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  3 شقة   1 مرس السلطان الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
50 حصة    : السيد كريم املازوني 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 50   : مقدم  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املازوني  كريم  السيد 
13  حي النخيل   9  أبريل شقة  شارع 

20000 الدار البيضاء املغرب.
السيد اس اعيل مقدم عنوانه)ا) 
 15 شقة   3 تجزئة ليزارين طابق   28
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املازوني  كريم  السيد 
13  حي النخيل   9  أبريل شقة  شارع 

20000 الدار البيضاء املغرب
السيد اس اعيل مقدم عنوانه)ا) 
 15 شقة   3 تجزئة ليزارين طابق   28
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745336.

667I
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ACCOUNTING & OUTSOURCING

VAL D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

VAL D›OR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1531

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 28 أكسوبر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

الطابق  السلطان  مرس  شارع   26«

البيضاء  الدار   20000  -  3 شقة   1

املغرب« إلى »مركز عين دريج املجاعرة 

- 16203 وزان  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن0ر   13 بساريخ  بوزان   االبسدائية 

2019 تحت رقم 2524.

668I

L EXPERT DE GESTION

KS DENTAL MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

  KS DENTAL MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي برادي 

3 رقم 250 اسكجور مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.97333

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

اسكجور   250 رقم   3 برادي  »حي 

املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 

ابواب   2 أ شقة رقم   15 »ع ارة  إلى 

مراكش    40000  - مراكش  مراكش  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115237.

669I

L EXPERT DE GESTION

KS DENTAL MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KS DENTAL MARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 15 أ 

شقة رقم 2 ابواب مراكش  مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97333

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) سارة    فهمي 15 

حصة اجس اعية من أصل 40 حصة 

لفائدة  السيد )ة) خالد  بولهنا  بساريخ 

15 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115237.

670I

L EXPERT DE GESTION

OLIO NOVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

olio novo شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 318 

معطى هللا اسكجور الطابق الثاني 

مكسب رقم 3 مراكش - 40000 

مراكش  املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.81805

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  27 غشت  املؤرخ في 

 olio شركة ذات املسؤولية املحدودة

10.000 درهم  novo  مبلغ رأس الها 

وعنوان مقرها اإلجس اعي 318 معطى 

مكسب  الثاني  الطابق  اسكجور  هللا 

مراكش    40000  - مراكش   3 رقم 

املغرب نتيجة ل : ازمة كورونا.

 318 ب  السصفية  مقر  حدد  و 

الثاني  الطابق  اسكجور  هللا  معطى 

 40000  - مراكش   3 رقم  مكسب 

مراكش  املغرب. 

و عين:

و   FILIPPO  BONI السيد)ة) 

 VIA DI VEZZANO 147 عنوانه)ا) 

  VICCHIO FI CAP 50039 50039

فيرينزي ايطاليا ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115239.

671I

BUBBLE PRINT

BUBBLE PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUBBLE PRINT

75 شارع أنفا زاوية كلو دو 

بروفانس الطابق 9 الشقة ب 108 

الدارالبيضاء. ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

BUBBLE PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 شارع 

أنفا زاوية كلو دو بروفانس الطابق 

9 الشقة ب 108 الدارالبيضاء. 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUBBLE PRINT

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.

الطباعة الرق ية.

تعويض.

املعامالت  ج يع   ، أعم  وبصورة 

أو  واملنقولة  الصناعية  أو  السجارية 

بشكل  املرتبطة  واملالية  العقارية 

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة 

تحقيقها  تعزيز  شأنها  من  والتي 

وتطويرها..
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75 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق  بروفانس  دو  كلو  زاوية  أنفا 

الدارالبيضاء.   108 ب  الشقة   9

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 : إيشو  إلياس  يوسف  السيد 

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

إيشو  إلياس  يوسف  السيد 
إقامة  مي وزة  زنقة   19 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء.  الراحة  حي  ح زة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

إيشو  إلياس  يوسف  السيد 
إقامة  مي وزة  زنقة   19 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء.  الراحة  حي  ح زة 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

672I

CABINET IMFI CONSEIL

 ATLAS GIBERGA«
»INDUSTRIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، شارع الشعيبية 

طالل، الجديدة. ، 24000، الجديدة 

املغرب

 »ATLAS GIBERGA INDUSTRIEL«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

لعثامنة، ج اعة موالي عبد هللا - 

24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»ATLAS GIBERGA INDUSTRIEL«

البناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليكانيك   - واألنابيب.  املعدني 

أشغال   - الصناعية.  والصيانة 

مخسلفة - الهندسة املدنية..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - هللا  عبد  موالي  ج اعة  لعثامنة، 

24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لحسن أزرين :  100 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

السيد علي الخطاط :  250 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 250   : الخطاط  السيد سفيان 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أزرين  لحسن  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  الخطاط  علي  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

السيد سفيان الخطاط عنوانه)ا) 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أزرين  لحسن  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم -.

673I

MEK FINANCE SARL

DOMAINE ALLACH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEK FINANCE SARL

 LOT EL FATH 2 TOULAL 448

 STE ECOPRAM 21 QI RTE

 ELHAJEB SIDI BOUZEKRI،

50000، MEKNES MAROC

DOMAINE ALLACH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 طريق 

الحاجب سيدي بوزكري  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DOMAINE ALLACH SARL

ادارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املزرعة.

- مربي عجل.

- مربي غنم.

عنوان املقر االجس اعي : 21 طريق 

 50000  - الحاجب سيدي بوزكري  

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د عالش :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : عالش  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالش  مح د  السيد 

فيال 14 مي وزا م,ج 50000 مكناس 

املغرب.

السيد مصطفى عالش عنوانه)ا) 

 37 الشقة  باء  بلوك  أبوعام  إقامة 

 50000 م,ج  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالش  مح د  السيد 

فيال 14 مي وزا م,ج 50000 مكناس 

املغرب

السيد مصطفى عالش عنوانه)ا) 

 37 الشقة  باء  بلوك  أبوعام  إقامة 

 50000 م,ج  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2696.

674I

THE OFFICE

VALUE POINT PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

 VALUE POINT PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119، 

شارع عبد املومن، الطابق الثاني، 

رقم 18  - 20000 الدار البيضاء 

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

471629

 01 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 شتن0ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 VALUE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.POINT PARTNERS

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

و  الضريبي  املجال  في  املساعدة  و 

السكوين في هذه  املالي و املحاسباتي, 

املجاالت وكل ما يسعلق ب ا سبق من 

خدمات و توابعها .

 ،119  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثاني،  الطابق  املومن،  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   20000  -   18 رقم 

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخصيل   عبداللطيف  السيد 

 RUE MURILLO 11 عنوانه)ا) 

.20000 casablanca MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخصيل   عبداللطيف  السيد 

 RUE MURILLO  11 عنوانه)ا) 

20000 casablanca MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

675I

STE AGEFICO SARL

AFRAH SODFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

AFRAH SODFA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

مسنانة حومة بوتريكة رقم 18 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.83089

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2019 نون0ر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) سفيان الطالحي 

الغ اري 1.000 حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

نون0ر   29 بساريخ  )ة) مح د الدامون  

.2019

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

دجن0ر   30 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2019 تحت رقم 229136.

676I

STE AGEFICO SARL

AFRAH SODFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع ع ر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

AFRAH SODFA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

مسنانة حومة بوتريكة رقم 18 - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.83089

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2019 نون0ر   29 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الدامون مح د ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن0ر   30 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2019 تحت رقم 229136.

677I

CABINET IMFI CONSEIL

 LES PAPILLONS DOUX«

»PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، شارع الشعيبية 

طالل، الجديدة. ، 24000، الجديدة 

املغرب

 »LES PAPILLONS DOUX PRIVE«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

دي ارية 2، إقامة النجاح، الطابق 

الثاني، الشقة 13، الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LES«  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»PAPILLONS DOUX PRIVE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

السعليم خاصة حضانة وروض .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  النجاح،  إقامة   ،2 دي ارية 

 - الجديدة   ،13 الشقة  الثاني، 

24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د حصار :  500 حصة 

بقي ة 1.000 درهم للحصة .

 500   : حصار  يسرى  السيدة 

حصة بقي ة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حصار  مح د  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)  حصار  يسرى  السيدة 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حصار  يسرى  السيدة 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم -.

678I

WAFA SOUSS

وفا سوس ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAFA SOUSS

 RUE CHIFOFSKI ET SAYD

 QOTB RESIDENCE JOBA B ETG

 TANGER ،90000 ، 14/4 N° 126

MAROC

وفا سوس ش.م.م

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

شيكوفسكي وسيد قطب سكن جوبا 

ب الطابق الرابع رقم 14/126 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
107591

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
وفا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سوس ش.م.م.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال0ري الوطني والدولي للبضائع.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شيكوفسكي وسيد قطب سكن جوبا 
 -  126/14 رقم  الرابع  الطابق  ب 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2119 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العسوم  جامع  السيد 
 933 رقم  املجد  قطعة  تخصيص 

9000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العسوم  جامع  السيد 
 933 رقم  املجد  قطعة  تخصيص 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   07 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم -.
679I

»AVIVIA SERVICE«

»AVIVIA SERVICE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»AVIVIA SERVICE«
 Immeuble Al Mehdi, avenue Bir
 Anzarane n°E 13, appartement

 28, 2ème étage, El Jadida ،
24000، EL JADIDA MAROC

»AVIVIA SERVICE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

املهدي، شارع بئر انزران، الشقة 28، 

الطابق الثاني، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»AVIVIA SERVICE«

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء   - البضائع.  نقل   - الع ال. 

األليات..

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املهدي، شارع بئر انزران، الشقة 28، 

 24000  - الجديدة  الثاني،  الطابق 

الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : قروي  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قروي  يونس  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  قروي  يونس  السيد 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 11 مارس 

2020 تحت رقم 24935.

680I

AMDE

 EXXING INTERNATIONAL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 EXXING INTERNATIONAL SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب زنقة س ية،اقامة 

شهرزاد 3، الطابق 5،رقم 

22،النخيل،الدارالبيظاء  املغرب 

20340 الدارالبيظاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم    2020 يونيو   12 في  املؤرخ 

الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل  

س ية،اقامة  »زنقة  من  للشركة 

5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 

املغرب  22،النخيل،الدارالبيظاء  

زنقة س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

املغرب 20340 الدارالبيظاء املغرب« 

إلى »املكسب رقم 4، الطابق 1،الع ارة 

 GREEN WORKS باإلقامة 

CENTER، طريق بوسكورة - 20000 

الدارالبيظاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745812.

681I

FIDUCIAIRE AL QODS

 STE INDUSTRIELLE

 DES PROJETS EN

 AGROALIMENTAIRE AU

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE INDUSTRIELLE

 DES PROJETS EN

 AGROALIMENTAIRE AU

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 EL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 HOUFRA COMMUNE OULED

 YOUSSEF OULED HMAMA -

.23000 KASBA TADLA MAROC

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1367

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2017 غشت   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أح د  )ة)  السيد  تفويت 

البوعزاوي 500 حصة اجس اعية من 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

غشت   08 بساريخ  الشرقي بساوي  )ة) 

.2017

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 بساريخ  االبسدائية بقصبة تادلة  

نون0ر 2017 تحت رقم 310.

682I
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CRI MEKNES

 STE BOUZHAIR TRAVAUX

SARL
إعالن مسعدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE BOUZHAIR TRAVAUX SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 

بن سعيد جناح G رقم 133 طريق 

الحاجب   - - مكناس  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.30641

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :-1 رقم  قرار 

من طرف  حصة   250 •بيع  مايلي:  

السيدة فوزية بوزهاير و 300 حصة 

من طرف السيد املصطفى بوزهاير 

م0روك.   سفيان  السيد  لفائدة 

•تعيين السيد سفيان م0روك ك سير 

مصطفى  السيد  اسسقالة  و  جديد 

بوزهاير من منصب التسيير.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم  6‘7‘13‘16 : الذي ينص 

على مايلي:  •بيع 250 حصة من طرف 

السيدة فوزية بوزهاير و 300 حصة 

من طرف السيد املصطفى بوزهاير 

م0روك.   سفيان  السيد  لفائدة 

•تعيين السيد سفيان م0روك ك سير 

مصطفى  السيد  اسسقالة  و  جديد 

بوزهاير من منصب التسيير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 1264 .

683I

مؤت نة  2 راء و تاء      

FIDUCIAIRE 2 RT SARL 

NARJISS STORE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤت نة  2 راء و تاء                         

FIDUCIAIRE 2 RT SARL

شارع مح د القري ع ارة 11 شقة 4 

، 30000، فاس املغرب

 NARJISS STORE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 153 شارع 

السسالم حي نرجس طريق صفرو  - 

30090 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NARJISS STORE SARL AU

السطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

 ، العقارية  الشؤون  العقاري، 

االستشارات   ، االستشارات العقارية 

 ، العقاري  الس ويل   ، العقارية 

االستث ارات العقارية ،.

 153  : االجس اعي  املقر  عنوان 

طريق  نرجس  حي  السسالم  شارع 

صفرو  - 30090 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : محسن  لزرق  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محسن  لزرق  السيد 
153 شارع السسالم حي نرجس طريق 
حي  السسالم  شارع   153 صفرو  

نرجس طريق صفرو  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محسن  لزرق  السيد 
نرجس  حي  السسالم  شارع   153
شارع السسالم   153 طريق صفرو  
حي نرجس طريق صفرو  فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   02 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2044.
684I

FIDUCIAIRE AL QODS

 STE INDUSTRIELLE
 DES PROJETS EN

 AGROALIMENTAIRE AU
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC
 STE INDUSTRIELLE
 DES PROJETS EN

 AGROALIMENTAIRE AU
MAROC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 EL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 HOUFRA COMMUNE OULED
 YOUSSEF OULAD HMAMA -
.23000 KASBA TADLA MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1367
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2017 تم تعيين  08 غشت  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) بساوي 

الشرقي ك سير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  االبسدائية بقصبة تادلة  

نون0ر 2017 تحت رقم 310.

685I

EOS EXECUTIVE LAB إيوس إكسيكوتيف الب

 EOS EXECUTIVE LAB
إيوس إكسيكوتيف الب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EOS EXECUTIVE LAB إيوس 

إكسيكوتيف الب

12, زنقة بوعرفة، إقامة«دار أح د 

أمين«، الطابق 7, رقم 12, بوركون. 

الدار البيضاء ، 40، الدار البيضاء 

املغرب

EOS EXECUTIVE LAB إيوس 

إكسيكوتيف الب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12, زنقة 

بوعرفة، إقامة«دار أح د أمين«، 

الطابق 7, رقم 12, بوركون.  - 

400.000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

744893

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

إيوس   EOS EXECUTIVE LAB

إكسيكوتيف الب.
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غرض الشركة بإيجاز : إستشارات 

إدارية, إستراتيجية و تنظي ية 
12, زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

أمين«،  أح د  إقامة«دار  بوعرفة، 
 - بوركون.    ,12 رقم   ,7 الطابق 

400.000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حورجي  سناء  السيدة 
أح د  دار  إقامة  بوعرفة،  زنقة   ,12

 400000 بوركون   ،١ الطابق  أمين 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حورجي  سناء  السيدة 
أح د  دار  إقامة  بوعرفة،  زنقة   ,12

 400000 بوركون   ،١ الطابق  أمين 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19099.

686I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ناصر كارز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة ناصر كارز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 45 شارع 
مح د أمزيان الريفي الناظور 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  نصر  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   5.000 أغزار 
السيد  لفائدة   حصة   5.000 أصل 
)ة) الحسن الصقلي بساريخ 12 غشت 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور  بساريخ 02 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2966.
687I

transparence fiscale

ISSEN BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
ISSEN BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 128 
عرسة الزيسون 2 الضوحا عين 
الشقف - 36122 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ISSEN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BTP
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 128  : االجس اعي  املقر  عنوان 
عين  الضوحا   2 الزيسون  عرسة 

الشقف - 36122 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد افرياض ع ر :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الزروقي عبد العزيز :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد افرياض ع ر عنوانه)ا) 56 

تجزئة ال وفاق زواغة العليا 30020 

فاس املغرب.

العزيز  عبد  الزروقي  السيد 

شقة   2 الطابق   32 ع ارة  عنوانه)ا) 

3 مرجان 2 50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد افرياض ع ر عنوانه)ا) 56 

تجزئة ال وفاق زواغة العليا 30020 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2154.

688I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE SOTERYA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

STE SOTERYA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 شارع 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOTERYA SARL AU

مقاول   •  : غرض الشركة بإيجاز 

أع ال أو إنشاءات مسنوعة.

• مقاول غرس أو صيانة الحدائق 

، الحدائق ، الطرق ، إلخ

• أع ال الري.

44 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد زاز  عبد السالم 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زاز  عبد السالم عنوانه)ا) 

5 زنقة عبد الح يد بن باديس شقة 

8 فاس 30000  فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زاز  عبد السالم عنوانه)ا) 

5 زنقة عبد الح يد بن باديس شقة 

8 فاس 30000 فاس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2160/2020.

689I
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AMDE

INTERACTIVE 62
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

interactive 62  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب زنقة س ية،اقامة 

شهرزاد 3، الطابق 5،رقم 

22،النخيل،الدارالبيظاء  املغرب 

20340 الدارالبيظاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.381697

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  11 شتن0ر  املؤرخ في 

interactive 62  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي زنقة س ية،اقامة 

5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 

املغرب  22،النخيل،الدارالبيظاء  

زنقة س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

املغرب  الدارالبيظاء   20340 املغرب 

نتيجة ملشاكيل مادية.

و عين:

السيد)ة) رشيد   قائد و عنوانه)ا) 

فرنسا 20000 فرنسا فرنسا ك صفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2020 يونيو   15 بساريخ 

الطابق   ،3 شهرزاد  س ية،اقامة 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

املغرب - 20340 الدارالبيظاء فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745807.

690I

STE REBEL SERVCES SARL

STE REBEL SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE REBEL SERVCES SARL

 N5 Lotis alwifaq ville nouvelle

 Safi N5 Lotis alwifaq ville

 nouvelle Safi، 46000، Safi

maroc

 STE REBEL SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 

05 ع ارة 03 تجزئة الوفاق شارع 

ابن بطوطة آسفي - 46000 آسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10701

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.REBEL SERVICES SARL

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دعاية وإعالنات.

رقم    : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  الوفاق  تجزئة   03 ع ارة   05

آسفي   46000  - ابن بطوطة آسفي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
بوجاوي  الرح ان  عبد  السيد 

درهم   50.000 حصة بقي ة   500   :

للحصة .

 500   : املحب  أمي ة  السيدة 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوجاوي  الرح ان  عبد  السيد 

الكرمة  زنقة   36 الرقم  عنوانه)ا)  

آسفي  الكورس  حي  القدس  تجزئة 

46000 آسفي املغرب.

عنوانه)ا)  املحب  أمي ة  السيدة 

ادريس  موالي  شارع  ف  ع ارة   31

األول املدينة الجديدة آسفي 46000 

آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوجاوي  الرح ان  عبد  السيد 

الكرمة  زنقة   36 الرقم  عنوانه)ا)  

آسفي  الكورس  حي  القدس  تجزئة 

46000 آسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

691I

STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

IMP SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 98 

شارع 12 املحيط الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

13923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IMP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : الوساطة

منعش عقاري

طابعة رق ية.

 98 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع 12 املحيط الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 334   : مصطفى  فاضل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد حسن فاضل :  333 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الودغيري مصطفى :  333 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فاضل مصطفى عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  فاضل  حسن  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

مصطفى  الودغيري  السيد 

 52000 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  الودغيري  السيد 

 52000 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب

السيد فاضل مصطفى عنوانه)ا) 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 210.

692I

transparence fiscale

MEL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

MEL SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبج 

الكريم الخطابي ع ارة بن مو�سى 

 FES 30000 الكواش الطابق الثاتي

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MEL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : السصدير و 

االسسيراد

بيع معدات املعلوميات

كراء معدات املعلوميات.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبج 

مو�سى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 

 FES 30000 الكواش الطابق الثاتي 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

ماريوس  ابينان  ميل  السيد 

 100 1.000 حصة بقي ة    : طريزور 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميل ابينان ماريوس طريزور 
 3 زنقة الوغافل شقة   36 عنوانه)ا) 

النرجس  30070 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميل ابينان ماريوس طريزور 
 3 زنقة الوغافل شقة   36 عنوانه)ا) 

النرجس  30070 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2138.

693I

CABINET RAMI EXPERTISE

TOP GOURMET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

TOP GOURMET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 شارع 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TOP  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOURMET

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشوكوالتة بالسقسيط.

44 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مح د السالوي فاس - 30000 فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بالفريج كنزة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

  : املهدي  مح د  الخليفي  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كنزة  بالفريج  السيدة 

44 زنقة بن عبد النبي تجزئة الوالية 

الرباط    10170 الرباط  السوي�سي 

املغرب.

املهدي  مح د  الخليفي  السيد 

طريق  أحد  تجزئة   99 عنوانه)ا) 

إي وزار فاس 30050  فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كنزة  بالفريج  السيدة 

44 زنقة بن عبد النبي تجزئة الوالية 

الرباط   10170 الرباط  السوي�سي 

املغرب

املهدي  مح د  الخليفي  السيد 

طريق  أحد  تجزئة   99 عنوانه)ا) 

إي وزار فاس 30050 فاس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2155.

694I

westartup

ALYVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD MASSIRA RUE 6

 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ALYVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 زنقة 

6 اكسوبر الطابق 3 الع ارة 3 شارع 

املسيرة  الدار البيضاء  20100  الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471577

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALYVEST
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إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امل سلكات العقارية

تأجير وبيع و شراء العقارات.

زنقة   6  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع   3 الع ارة   3 اكسوبر الطابق   6

املسيرة  الدار البيضاء  20100  الدار 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 DEVELOPMENT الشركة 

  PARTNER MOROCCO :

درهم   10 بقي ة  حصة   100.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 DEVELOPMENT الشركة 

عنوانه)ا)   PARTNER MOROCCO

 3 3 الع ارة  6 اكسوبر الطابق  6 زنقة 

20100 الدار البيضاء  شارع املسيرة  

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس سلمي عنوانه)ا) شارع 

موالي اس اعيل و عبد املومن ع ارة 

الرباط   10010 حسان   7 شقة   17

املغرب  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

695I

TRANSMERNORD SARL

TRANSMERNORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

TRANSMERNORD SARL

 Rue Moussa Ibn Noussair 17,

 4ème Etage N° 55 ، 90000،

TANGER MAROC

TRANSMERNORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

مو�سى بن نصير الطابق 4 الشقة 
رقم 55 - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.52143

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق  نصير  بن  مو�سى  زنقة   17«

طنجة   90000  -  55 رقم  الشقة   4

املغرب« إلى »إقامة نجد زنقة مراكش 

الطابق 4 الشقة 39 - 90000 طنجة  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233648.

696I

HICHAM KORCHI

ميلر غرافيكس كازا بال نكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 MILLER GRAPHICS

CASABLANCA

 MOHAMMEDIA ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC

ميلر غرافيكس كازا بال نكا  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 681 

الحورية 2 العالية. - 28800 

املح دية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8219

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2020 يناير   17 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) أومغار  

عادل ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 1073.

697I

FISCPRO

MOSONI DEVELOPPEMNT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FISCPRO

 PARC PLAZZA 1 IMM D2 2

 EME ETAGE N°4 Mohammedia

، 28830، Mohammedia Maroc

  MOSONI DEVELOPPEMNT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بارك 

بالزا 1 الع ارة d2، الطابق الثاني، 

املح دية - 28800 املح دية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12963

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) كفيل  

مح د ك سير آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 1017.

698I

STE YOUSSEF ELECTRIQUE SARL AU

 YOUSSEF ELECTRIQUE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE YOUSSEF ELECTRIQUE

SARL AU

طريق اخ يس انكا حي العرشان 

جزولة آسفي ، 46000، آسفي 

املغرب

 YOUSSEF ELECTRIQUE SARL

AU شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

اخ يس نكا حي العرشان جزولة 

آسفي - 46000 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10673

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 YOUSSEF ELECTRIQUE SARL

.AU

كهرباء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واملنازل 

املحركات  و  اآلالت  صيانة 

الكهربائية.

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

جزولة  العرشان  حي  نكا  اخ يس 

آسفي - 46000 آسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لح ر  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لح ر  يوسف  السيد 

العرشان  حي  انكا  اخ يس  طريق 

جزولة آسفي 46000 آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لح ر  يوسف  السيد 

العرشان  حي  انكا  اخ يس  طريق 

جزولة آسفي 46000 آسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

699I
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املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

SECU-SOCIALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب

SECU-SOCIALE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مح د عبده اقامة السعادة بلوك 

د  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

35553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

SECU- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SOCIALE

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات القانونية :

والض ان  الع ل  شؤون 

املسعلقة  املنازعات   - االجس اعي 

الوطني  الصندوق  في  باملنخرطين 

للض ان االجس اعي.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مح د عبده اقامة السعادة بلوك د  

- 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : بوبكري  نجيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوبكري  نجيب  السيد 
 60000 12 زنقة شعيب الدكالي رقم 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوبكري  نجيب  السيد 
 60000 12 زنقة شعيب الدكالي رقم 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1933.

700I

socomif sarl

COZY LIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

COZY LIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك أ رقم 

112 اوالد اوجيه القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 COZY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LIFE

مقاول    : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة.

بلوك   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - القنيطرة  اوالد اوجيه   112 أ رقم 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد علي الكرافس :  500 حصة 

بقي ة 50.000 درهم للحصة .

 500   : الكرافس  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكرافس  علي  السيد 

بلوك أ رقم 112 اوالد اوجيه  14000 

القنيطرة املغرب.

السيدة مريم الكرافس عنوانه)ا) 

بلوك أ رقم 112 اوالد اوجيه  14000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الكرافس  علي  السيد 

بلوك أ رقم 112 اوالد اوجيه 14000 

القنيطرة املغرب

السيدة مريم الكرافس عنوانه)ا) 

بلوك أ رقم 112 اوالد اوجيه  14000 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79145.

701I

ste FIDOKOM sarl au

SOTRASAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

SOTRASAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

لعرا�سي بوعرورو رقم 16 - 62000 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
20453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOTRASAM
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة والبناء.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 62000  -  16 لعرا�سي بوعرورو رقم 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : اسامر  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اسامر  يوسف  السيد 
 62000   26 رقم   40 زنقة  توي ة 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اسامر  يوسف  السيد 
 62000   26 رقم   40 زنقة  توي ة 

الناضور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2954.

702I
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مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

مجموعة الفنوع للتصدير 

واالستيراد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مسسامنة تي ادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

مج وعة الفنوع للسصدير واالسسيراد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الياس ين شارع الشرفاء رقم 53  

الناظور 62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14233

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2020 يناير   22 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الفنوع  مج وعة  الوحيد  الشريك 

رأس الها  مبلغ  واالسسيراد   للسصدير 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

شارع  الياس ين  حي  اإلجس اعي 

 62000 الناظور    53 رقم  الشرفاء 

الركود    : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

السجاري .

حي  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

  53 رقم  الشرفاء  شارع  الياس ين 

الناظور 62000 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مراد  الفنوع و عنوانه)ا) 

رقم  الشرفاء  شارع  الياس ين  حي 

الناظور املغرب   62000 الناظور   53

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي   : بالسصفية  املسعلقة  الوثائق 

الياس ين شارع الشرفاء رقم 53 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3069.

703I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE FIRMEDDA SCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة مدنية عقارية

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

STE FIRMEDDA SCI »شركة 

مدنية عقارية«

وعنوان مقرها اإلجس اعي: 6 بلوك 

األندلس تازة 35000  تازة املغرب

»تأسيس شركة مدنية عقارية«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

5483

ب قس�سى  عقد عرفي مؤرخ في 20 

شركة  تأسيس  تقرر   2020 يوليوز 

مدنية عقارية ذات البيانات السالية:

-        تس ية الشركة، مسبوعة عند 

 STE تس يتها:  ب خسصر  اإلقسضاء، 

FIRMEDDA SCI

-        غرض الشركة بإيجاز: *مدير 

امللكية

*شراء وبيع العقارات أو املعامالت 

العقارية األخرى

وتأجير  وإدارة  وشغل  *اقسناء 

العقارات

 6 عنوان املقر االجس اعي:          -

تازة    35000 تازة  األندلس  بلوك 

املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة): 99

الشركة:  رأس ال  مبلغ   -

2.256.000 درهم

- مبلغ الحصص النقدية: 10.000 

درهم

- مبلغ الحصص العينية مع وصف 

 2.246.000 لها:  وتقييم  لها  موجز 

درهم،  مساه ة عينية ب لكية كاملة 

درهم مقدمة   2.246.000،00 ب بلغ 

من طرف السيد الدري�سي مصطفى

-        بيانات حول الشركاء

 األشخاص الطبيعيون: 

مصطفى   الدري�سي  السيد)ة)   -

والكائن  الشركة  مسير  بصفسه)ا) 

بوكير   30300 فرنسا  ب:  عنوانه 

فرنسا

ح يد  الدري�سي  السيد)ة)   -

بصفسه)ا)  شريك والكائن عنوانه ب: 

فرنسا 3000 بوكير فرنسا

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 

األغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير:

 األشخاص الطبيعيون: 

مصطفى   الدري�سي  السيد)ة)   -

والكائن  الشركة  مسير  بصفسه)ا) 

بوكير   30300 فرنسا  ب:  عنوانه 

فرنسا

السجاري  السجل  في  السقييد  تم  

رقم  تحت   2020 شتن0ر   07 بساريخ 

.5483

704I

Conseco Africa

FERMIR-SARL AU
إعالن حر

FERMIR-SARL AU
رقم السقييد في السجل السجاري 

83333

رفع رأس ال الشركة

تغيير عنوان مقر الشركة

املؤرخ  العام  الج ع  ب قس�سى 

بساريخ 28 نون0ر 2018 تم رفع رأس ال 

 300000.00 قدره  ب بلغ  الشركة 

إلى  درهم   100000.00 من  أي 

تقديم حصص  درهم:   400000.00

نقدية أو عينية

ك ا ت ت املصادقة على تغيير مقر 
الشركة للعنوان السالي رقم -367الحي 

الصناعي كزناية-طنجة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   21/01/2019 بساريخ  بطنجة 

رقم671

705I

ACCOF

BIYAD TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
BIYAD TRANSFERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 502 
الطابق السفلي مخزن رقم 2 تجزئة 

الفسح 2 بني يخلف املح دية - 
28815 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BIYAD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANSFERT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  مخزن  السفلي  الطابق   502
تجزئة الفسح 2 بني يخلف املح دية - 

28815 املح دية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بياض  مح د  السيد  
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بياض  مح د  السيد  
املح دية   116 رقم  الشيخ  دوار 

28830 املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بياض  مح د  السيد  
املح دية   116 رقم  الشيخ  دوار 

28830 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

ف0راير 2020 تحت رقم 211/248.
706I

ACCOF

CALLTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
CALLTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

اس اء شارع الجيش امللكي الشقة 
رقم 11 الطابق 1 املح دية -  

28800 املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18287

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ح يد  الطويل 
أصل  من  اجس اعية  حصة   130
)ة)   السيد  لفائدة   حصة   1.000
موالي اح د الشالبي بساريخ 28 يناير 

.2020

ح يد الطويل  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   200

1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) فؤاد  

الهاني بساريخ 28 يناير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

ف0راير 2020 تحت رقم 238.

707I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE DE BEST GENIE
CIVIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE DE BEST GENIE CIVIL

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

خطارات أغرود مالعب كل ب ة - 

52000 الراشيدية  املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11885

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2020 يونيو   04 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE DE BEST GENIE CIVIL

 100.000,00 مبلغ رأس الها    SARL

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

 - كل ب ة  مالعب  أغرود  خطارات 

املغرب نتيجة ل  الراشيدية    52000

: االزمة.

قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 - كل ب ة  مالعب  أغرود  خطارات 

52000 الراشيدية  املغرب. 

و عين:

و  امليلسة  مح د   السيد)ة) 

عنوانه)ا) 401 واد االح ر الراشيدية  

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

يونيو 2020 تحت رقم 143/2020.

708I

STE FIPARK

OCULIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 42

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

OCULIUM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 87 
قطعة ز س تجزئة الحديقة تغاث  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 ف0راير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OCULIUM
-1بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظارات بالسقسيط
-2االسسيراد والسصدير

-3مقاول نقل البضائع..
 87 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - قطعة ز س تجزئة الحديقة تغاث  

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد علمي اح د :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علمي اح د عنوانه)ا) زنقة 
 30000 87 تجزئة واد فاس  12 رقم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علمي اح د عنوانه)ا) زنقة 
 30000 87 تجزئة واد فاس  12 رقم 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1406.

709I

SOFICODEX

 MARCINELLE SCHOOL
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي حي 

الكري ات زنقة 29 رقم 18، عين 

الشق - 20000 الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.455645

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742515.

710I

SOFICODEX

 MARCINELLE SCHOOL
PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

 MARCINELLE SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الكري ات زنقة 29 رقم 18، عين 
الشق - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.455645

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ميرداس  رباب  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   125
125 حصة لفائدة  السيد )ة) حكيم  

زمزاوي  بساريخ 16 يوليوز 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742515.

711I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CALL MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

CALL MA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 135 

سيدي غانم الحي الصناعي طريق 
اسفي  - 40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.45173
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تعيين   2020 مارس   23 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) هواري 

العربي  ك سير وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113971.

712I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CREALAB
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
CREALAB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: جنان 

النخيل فندق كولف بالس  - 40000 
مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.78793
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 مارس   11 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع راس ال الشركة من 10.000 الى 
ب قاضاة دين جاري ضد   200.000

الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 600 ياس ين  ع ال  السيدة  فوتت 
بيسكورسكي  السيد  لصالح  حصة 

ميكايل 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحويل شكل الشركة الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:   
ذات  شركة  هو:   الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
رفع راس ال الشركة من 10.000 الى 
ب قاضاة دين جاري ضد   200.000

الشركة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 600 ياس ين  ع ال  السيدة  فوتت 
بيسكورسكي  السيد  لصالح  حصة 
 : ك ايلي  الحصص  توزيع   : ميكايل 
السيدة  ع ال ياس ين  1400 حصة  
 600 ميكايل   بيسكورسكي  والسيد 

حصة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113972.
713I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA MAGTAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
VILLA MAGTAFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 

الطويحنة املجال االخضر فيال 10 
الويدان   - 40000 مراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.84409
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2019 غشت   20 في  املؤرخ 
شركة ذات   VILLA MAGTAFA حل 
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000

اإلجس اعي الطويحنة املجال االخضر 
40000 مراكش   - الويدان     10 فيال 
وانهاء  الشركة  لقفل  نتيجة  املغرب 

مهامها .
و عين:

السيد)ة) كريم   ميلود  و عنوانه)ا) 
 10 فيال  االخضر  املجال  الطويحنة 
املغرب  مراكش   40000 الويدان  

ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 20 غشت 2019 وفي الطويحنة 
 - الويدان    10 املجال االخضر فيال 

40000 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113047.
714I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR DOUKKALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب
DAR DOUKKALA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 83عرصة 
اوزال باب دكالة  - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13183

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2020 12 مارس  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  DAR DOUKKALA الشريك الوحيد
درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
83عرصة  وعنوان مقرها اإلجس اعي 
مراكش   40000  - اوزال باب دكالة  
مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة .
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و حدد مقر السصفية ب 83عرصة 

مراكش    4000  - دكالة   باب  اوزال 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) PHILIPPE   BOUYE و 

عنوانه)ا) 83عرصة اوزال باب دكالة  

)ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املسعلقة بالسصفية : 83عرصة اوزال 

باب دكالة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113973.

715I

Société marocaine de révision des comptes

بوكينفالير
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

بوكينفالير »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 264 

طريق الجديدة زاوية زنقة اكاسياس 

اقامة وفاق شقة رقم 25 حي 

برجر الدارالبيضاء. - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.367833

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بيع ثالثة أالف و سبع مئة  مايلي:  

و خ سون )3750) حصة اجس اعية 

حسن   اشبارت  السيد  طرف  من 

الشريك   ح يد,  اشبارت  السيد  إلى 

بشركة »بوكينفالير«.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  اشبارت حسن  السيد  اسسقالة 

منصبه ك سير للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
6و7و15 من القانون  تعديل الفصل 

االسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ك ا  نقديا  الحصص  الشركاء  اودع 

 750.000 يلي السيد ح يد اشبارت 
حسون  ابو  ادريس  السيد  و  درهم 
ب ا  درهم   250.000 الس اللي 

مج وعه1.000.000 درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ب1.000.000درهم  الراس ال  يقدر 

10.000 حصة اجس اعية  مقسم الى 

100 درهم لكل حصة موزعة  بقي ة 

 7500 كالسالي للسيد ح يد اشبارت 

ادريس  وللسيد  اجس اعية  حصة 

حصة  الس اللي2500  حسون  ابو 

حصة   10.000 ب ج وع  اجس اعية 

اجس اعية.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

ابو  ادريس  السيد  تس ية  مايلي: 

ح يد  السيد  و  الس اللي  حسون 

اشبارت ك سيرين للشركة باملناصفة 

ملدة غير محدودة مع قبول االمضاء 

او  اشبارت  ح يد  للسيد  الوحيد 

املشترك للسيد ادريس ابو  االمضاء 

ح يد  السيد  مع  الس اللي  حسون 

اشبارت.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742429.

716I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ACQUA DEL POPOLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

ACQUA DEL POPOLO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 اقامة 

االندلس زنقة يوغوزالفيا جليز  - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.53129

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  10 ف0راير  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ACQUA DEL الوحيد  الشريك 

 10.000 رأس الها  مبلغ    POPOLO

 22 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

اقامة االندلس زنقة يوغوزالفيا جليز  

 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -

عدم مردودية الشركة .

و حدد مقر السصفية ب 22 اقامة 

 - جليز   يوغوزالفيا  زنقة  االندلس 

40000 مراكش املغرب. 

و عين:

 DAVIDE  BRUSOTTI السيد)ة) 

اقامة االندلس زنقة   22 و عنوانه)ا) 

مراكش   40000 جليز   يوغوزالفيا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 22  : بالسصفية  املسعلقة  الوثائق 

اقامة االندلس زنقة يوغوزالفيا جليز 

مراكش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113974.

717I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

GREENING ENERGY

إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

GREENING ENERGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 257شارع 

مح د الخامس ع ارة بن حفصية 

الطابق االول رقم 4 جليز - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.63511

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 ف0راير   26 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيسكورسكي  ميكايل  السيد  فوت 

3000 حصة لصالح السيدة ياس ين 

ع ال

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة  

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

شارع   257 الى:  تحويل مقر الشركة 

حفصية  بن  ع ارة  الخامس  مح د 

الطابق رقم 1 شقة 4 جليز مراكش

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1 : الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة  
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بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

شارع مح د   257 هو:  مقر الشركة  

الخامس ع ارة بن حفصية الطابق 

رقم 1 شقة 4 جليز مراكش

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

بيسكورسكي  ميكايل  السيد  فوت 

3000 حصة لصالح السيدة ياس ين 

 : الجديد  الحصص  توزيع  ع ال 

السيد ميكايل بيسكورسكي     7000 

ع ال      يلس ين  والسيدة   حصة    

3000 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113675.

718I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VERY KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

VERY KECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي جوهرة 

االطلس رقم 1098 طريق اوريكة  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

104167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 VERY  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.KECH

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات .

جوهرة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - طريق اوريكة    1098 االطلس رقم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سكيري لورا :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لورا  سكيري  السيدة 

 VIA ANGELO MORO 14

  20097 SAN DONATO 20097

.MILANESE MI ITALY

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لورا   سكيري  السيدة 

 VIA ANGELO MORO 14

  20097 SAN DONATO 20097

MILANESE MI ITALY

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113547.

719I

cabinet yas fiscalis consulting

BOSHAIB TOULOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 boshaib toulouse

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي: زنقة 

س ية ع ارة 82 الطابق الرابع رقم 

16 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.boshaib toulouse

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء ج يع أنواع العقاقير االسسيراد 

الخاصة  املواد  ج يع  السصدير  و 

بالعقاقير.

زنقة   :: االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق الرابع رقم   82 س ية ع ارة 

16 الدار البيضاء املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ناصر ع ر عنوانه  ايت  السيد   *

 2 298 رقم  حي موالي عبد هللا زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

ناصر ع ر عنوانه  ايت  السيد   *

 2 298 رقم  حي موالي عبد هللا زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 2058.

720I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CAFE CERAMIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

CAFE CERAMIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 

109 شقة 43 الطابق الثالث جليز  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

104099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CERAMIQUE

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى - بيع مواد  الصناعة السقليدية 

- تصدير واسسيراد .

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 

109 شقة 43 الطابق الثالث جليز  - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 45   : راجية  املزناوي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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 35   : السيد مح د ملهندزاع اني  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة باغون اودغي :  10 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

10 حصة    : السيد صبابة ع ر  

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة املزناوي راجية عنوانه)ا) 

تجزئة وريدة رقم A 18 تاركة  40000 

مراكش املغرب.

ملهندزاع اني   مح د  السيد 

بولو   لدوعونس  زنقة   33 عنوانه)ا) 

20550 الدار البيضاء  املغرب .

عنوانه)ا)  اودغي  باغون  السيدة 

  RUE DE LA CHINE 75020  11

باريس  فرنسا.

عنوانه)ا)  ع ر   صبابة  السيد 

باريس     RUE DU BAC 75007  07

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

شكيب   البوسساني  السيد 

 A  18 رقم  وريدة  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاركة  40000 مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113492.

721I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS
إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 257شارع 

مح د الخامس ع ارة بن حفصية 

الطابق االول رقم 1و2 و 4 جليز - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.10611

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2007 يناير   26 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد موهوب مح د الحامل 

 E426737 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسير للشركة مع السيدة البوسساني 

زوبيدة ملدة غير محدودة مع السوقيع 

غير مشترك 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مح د  موهوب  السيد  تعين  مايلي: 

مسييران  زبيدة  البوسساني  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة مع السوقيع 

غير مشترك 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113566.

722I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 257شارع 

مح د الخامس ع ارة بن حفصية 

الطابق االول رقم 1و2 و 4 جليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.10611

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2018 نون0ر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طالب   مليكة   )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   10.000

ياس ين  ع ال بساريخ 14 نون0ر 2018.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113566.

723I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

إعالن مسعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع مح د الخامس ع ارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

جليز، 40060، مراكش املغرب

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 257شارع 

مح د الخامس ع ارة بن حفصية 

الطابق االول رقم 1و2 و 4 جليز - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.10611

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 ف0راير   20 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 1400 فوتت السيدة ياس ين ع ال 

البوسساني  السيد  لصالح  حصة 

زوبيدة بساريخ 20/02/2020

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ياس ين  السيدة  اسسقالة  قبول 

ويبقى  ك سيرة  منصبها  من  ع ال 

والسيدة  مح د  موهوب  السيد 

زبيدة البوسساني املسييران الوحيدان 

للشركة ملدة غير محدودة مع السوقيع 

غير مشترك

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1400 فوتت السيدة ياس ين ع ال 

البوسساني  السيد  لصالح  حصة 

زوبيدة بساريخ 20/02/2020

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مح د  موهوب  السيد  عيين  مايلي: 

مسييران   والسيدة زبيدة البوسساني  

للشركة ملدة غير محدودة مع السوقيع 

غير مشترك 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 113566.

724I

audiciaire compta

»ADTIMPEX«  أدتانبكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

audiciaire compta

رقم 5 شارع غسان كنفاني ع ارة 

فضاء لالمريم رقم 5 الطابق الثاني  

فاس ، 30000، فاس املغرب

أدتانبكس  »ADTIMPEX« شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 451 

زنقة مسعود شيكر حي األدارسة  - 

30040 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63515

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.»ADTIMPEX«  أدتانبكس

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة في البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 451 زنقة 

مسعود شيكر حي األدارسة  - 30040 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادوايري اس اعيل :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اس اعيل  ادوايري  السيد 

عنوانه)ا) 451 زنقة مسعود الشيكر 

حي األدارسة  30040 فاس مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اس اعيل  ادوايري  السيد 

عنوانه)ا) 451 زنقة مسعود الشيكر 

حي األدارسة  300400 فاس مغرب

القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بفاس   السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2020 غشت   19

.40311120016394

725I

CECOGEL / SARL

AYA BEK TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

AYA BEK TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي وجدة، 15 
زنقة ج ال الدين افغاني الطابق 

األول رقم 03 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AYA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BEK TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير وطني ودولي.

وجدة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 
15 زنقة ج ال الدين افغاني الطابق 

األول رقم 03 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بكاري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : بكاري  مح د  السيدة   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بكاري  مح د  السيد 

15 زنقة ج ال الدين افغاني  وجدة، 

03 60000 وجدة  الطابق األول رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بكاري  مح د  السيد 

15 زنقة ج ال الدين افغاني  وجدة، 

03 60000 وجدة  الطابق األول رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1892.

726I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE NOMARAV SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE NOMARAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر ايت 

مسعود مدغرة الراشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

العام  الج ع  ب قس�سى 

غشت   30 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020

درهم«   900.000« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 

  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 239.

727I

LABRASS MULTISERVICES SARL

JALWA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
JALWA CAR  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

األمل زنقة بن صالح رقم 30 العيون 
- 70000 العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.    29305

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوكضران حسناء ك سير آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2106.

728I

CABINET AEQ

ويبابورتر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET AEQ
 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

ويبابورتر شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 62 طريق 
الجديدة الطابق 2 الشقة 11 - 
20410 الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12388

رقم السقييد في السجل السجاري 
.397679

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 مارس   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
املعدات  اسسيراد  تصديرو   *

الطبية
خدمات  في  واملساجرة  *السطوير 
و  الرقمي  اللوجستيك  و  االنترنت 
تلك  باسسثناء  األداء  ج يع خدمات 
املنصوص  للتراخيص  تحساج  التي 

عليها 
لها صلة  التي  ج يع الخدمات   *
بالنشاط املذكور أعاله داخل و خارج 

املغرب من خالل فروعها
و بصفة عامة ج يع الع ليات   *
و  الصناعية  و  السجارية  و  املالية 
شأنها  من  املنقولة  الغير  و  املنقولة 
املساه ة في تطوير و توسيع  و انجاز 

الهدف املذكور انفا.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740675.
729I

CABINET FICOR

LES BELLES TERRASSES
شركة املساه ة

قفل السصفية

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

LES BELLES TERRASSES شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 26 طريق 
الصويرة املنظر الج يل  - 23000  

بني مالل املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.286

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2020 يناير   31 املؤرخ في 
شركة   LES BELLES TERRASSES
املساه ة مبلغ رأس الها 2.300.000 

 26 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

 - الج يل   املنظر  الصويرة  طريق 

23000  بني مالل املغرب نتيجة لسعثر 

النشاط .

و عين:

و  الشامي  مح د   السيد)ة) 

املحاسن  ابو  رنقة   3 عنوانه)ا) 

ش   5 الروياني زاويةالقاضياياس ط 

الدار البيضاء   20200 املعاريف   13

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

26 طريق  2020 وفي  31 يناير  بساريخ 

الصويرة املنظر الج يل - 23000  بني 

مالل املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني مالل  بساريخ 18 يونيو 

2020 تحت رقم 286.

730I

CABINET BOUZIDI

 STATION SERVICES

GOOGLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكسب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

 STATION SERVICES GOOGLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ضرضورة طريق 39 سلوان - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

15397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2016 مارس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STATION SERVICES GOOGLE

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود  )بيع  مسعددة  خدمات 

والغسيل والتشحيم ومطعم ومقهى).

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ضرضورة طريق 39 سلوان - 62000 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد تين اللي مح د أمين :  950 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

حصة   50   : السيدة عدا مغنية 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

أمين  مح د  تين اللي  السيد 

عنوانه)ا) سكسور 19 بلوك د رقم 21 
حي الرياض 1100 رباط املغرب.

عنوانه)ا)  مغنية  عدا  السيدة 
2200 دار  30 زنفة لصوان  حي بولو 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

أمين  مح د  تين اللي  السيد 

عنوانه)ا) سكسور 19 بلوك د رقم 21 
حي الرياض 1100 رباط املغرب

عنوانه)ا)  مغنية  عدا  السيدة 
2200 دار  30 زنفة لصوان  حي بولو 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   12 بساريخ  االبسدائية بالناضور  

2016 تحت رقم 517.

731I

األسساذة برى حفصة موثقة ب راكش

» مؤسسة البشير«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

األسساذة برى حفصة موثقة 

ب راكش

الكائنة ب 22,شارع األمير موالي عبد 

هللا, إقامة موالي سعيد, الطابق 

الثاني, املكسب رقم 11 ، 40000، 

مراكش املغرب

» مؤسسة البشير« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مراكش, 

 I شارع االمير موالي عبد هللا, زاوية

وH, صندوق ال0ريد 1508. املغرب 

40000 مراكش املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.5927

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   2019 ف0راير   08 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

نتيجة  وذلك  القانون:  مقسضيات 

القانونية  السعديالت  من  ملج وعة 

املسخدة من قبل كافة الشركاء لصالح 

العام  الج ع  خالل  من  الشركة 

اإلسسثنائي املنصوص عليه أعاله .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   17 بساريخ  السجارية ب راكش  

2019 تحت رقم 107971.

732I

SPHERE CONSEILS

إيستيورد
إعالن مسعدد القرارات

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

إيستيورد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 

لوروزي، زاوية شارع الداخلة وشارع 

القدس، الطابق الثالث الرقم 134 

عين الشق الدار البيضاء املغرب. - 

24000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
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رقم السقييد في السجل السجاري: 

.406021

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 24 أكسوبر 2019 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 

الشركة::  حصص  بيع  رقم  قرار 

قرر الج ع  الذي ينص على مايلي:  

املوافقة  طلب  االسسثنائي  العام 

أوزتورك  السيدة   صاغسه  الذي 

س ية، لبيع ج يع أسه ها ، أي 100 

 ، الشركة  في  ت سلكها  حصة  )مائة) 

تركي  أنس  أوزتورك  السيد  لصالح 

في   15/06/1987 مواليد   ، الجنسية 

حامل بطاقة التسجيل رقم   ، تركيا 

تجزئة   1 في:  والقاطن   L001830E

الدار   6 شقة   3 طابق   3 ياس ينة 

درهم  )مائة)   100 بسعر  ؛  البيضاء 

للحصة،  بعد املناقشة، وافق الج ع 

العام لع لية البيع هاته، وعليه فإن 

أصبح شريكا   أنس  أوزتورك  السيد 

وحيدا للشركة ب100 )مائة) حصة.

وقد ت ت املوافقة باإلج اع

قرار رقم تقسيم رأس ال الشركة: 

الذي ينص على مايلي: نتيجة العس اد 

العام  الج ع  قرر  السابق،  القرار 

 7 و   6 املادتين  تعديل  االسسثنائي 

كالسالي:  ليصبح  الشركة،  قانون  من 
ب ج وع   يقدر  الشركة  رأس ال 

درهم  االف)  )عشرة   10000.00

مقس ة إلى  100 ) مائة) حصة بقي ة 

الواحدة،  للحصة  درهم  100)مائة) 

السالي:السيد  النحو  على  موزعة 

أوزتورك أنس100 حصة علن املوقع 

أعاله أن مائة )100) حصة التي ت ثل 
بنسبة  له  م لوكة  الشركة  رأس ال 

حقوقه  مع  تسوافق  أعاله  محددة 

القانونية.

الشركة:  مسير  تعيين  رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي:    قرر الج ع 

باسسقالة  قبول  االسسثنائي  العام 

السيدة أوزتورك س ية من منصبها 

أوزتورك  السيد  تعيين   و  ك سيرة 

أنس ك سير جديد ووحيد .

قرار رقم تحويل من عقد  توطين 

ينص  الذي  إيجار حقيقي:  عقد  إلى 

على مايلي: بعد توفر مقر إقامة شركة 

إيستيورد، وبعد توقيع عقد اإليجار 

لوروزي،  إقامة  العنوان،  نفس  في 
زاوية شارع الداخلة وشارع القدس، 

عين   134 الرقم  الثالث  الطابق 

وباسم  املغرب،  الشق الدار البيضاء 

الشركة، قرر الج ع العام االسسثنائي 

تحويل عقد السوطين إلى عقد اإليجار 

عنوان  سيكون  وبالسالي  الحقيقي،  

الشركة في نفس املبنى في شكل عقد 

إيجار وليس توطين.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الشركة:  مقر   :5 املادة  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: تم تحويل عقد 

الحقيقي  اإليجار  عقد  إلى  السوطين 

شركة  إقامة  مقر  العنوان  نفس  في 

إيستيورد
بند رقم املادة 6: رأس ال الشركة 
رأس ال  مايلي:  على  ينص  الذي   :

الشركة البالغ 10000 درهم مقس ة 

حصة هي في ملكية السيد   100 إلى 

أنس أوزتورك

مساه ات:   :7 املادة  رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: لقد تم تحرير 

حصص الرأس ال من طرف السيد 

 10000 قي سه  ب ا  أنس  أوزتورك 

درهم

بند رقم املادة 25: تعيين مسيرين 

تم  مايلي:  الذي ينص على  للشركة: 

تركي  أوزتورك  أنس  السيد  تعيين 

في   15/06/1987 مواليد   ، الجنسية 

التسجيل رقم   ، حامل بطاقة   تركيا 

تجزئة   1 في:  والقاطن   L001830E

الدار   6 شقة   3 طابق   3 ياس ينة 

البيضاء ك سير وحيد للشركة لفترة 

غير محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 739296.

733I

FACE FIDUCIAIRE

TAWSIL EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

TAWSIL EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 201 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مرس 

السلطان الدارالبيضاء - 20130 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAWSIL EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع بسعة مافوق 15 طن.

عنوان املقر االجس اعي : 201 شارع 

مرس   9 ش   2 ط  املعاني  مصطفي 

 20130  - الدارالبيضاء  السلطان 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : بنهاشمي  سفيان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد زكرياء ت و�سي :  250 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : اكضيش  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان بنهاشمي عنوانه)ا) 
 24 رقم   1 د  ع ارة  الرباح  اقامة 
 20000 البيضاء  مومن  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ت و�سي  زكرياء  السيد 
عين   169 رقم    4 زنقة  األسرة  حي 
الشق البيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
السيد يوسف اكضيش عنوانه)ا) 
تاي ة  اوالد  الكفيفات  الكبير  دوا 

83350 أغادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  سفيان بنهاشمي عنوانه)ا) 
 24 رقم   1 د  ع ارة  الرباح  اقامة 
 20000 البيضاء  مومن  سيدي 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  ت و�سي  زكرياء  السيد 
عين   169 رقم   4 زنقة  االسرة  حي 
الشق البيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
السيد يوسف اكضيش عنوانه)ا) 
تاي ة  اوالد  الكفيفات  الكبير  دوا 

83350 أغادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

734I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AJMOUM-
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  societe ajmoum-travaux sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي قصر ايت 
منزو الخنك الراشيدية  - 52000 

الراشيدية املغرب.
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تقليص هدف الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

8737

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم حذف  11 شتن0ر  املؤرخ في 

األنشطة السالية من نشاط الشركة 

الحالي :

النقل لحساب الغير .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 252.

735I

ائس انية الن اء

LE NEPERIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية الن اء

170 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

LE NEPERIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 170 

تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

املدينة الجديدة  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEPERIEN

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال الع ومية
منعش عقاري

اسسيراد و تصدير.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 170 

انزران  بئر  شارع  االندلس  تجزئة 

مكناس   50000  - املدينة الجديدة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 250   : املقريني  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

150 حصة    : السيدة نورة بنكنا 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 150   : املقريني  سفيان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 150   : املقريني  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : املقريني  فاط ة س يرة  السيدة 

150 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 150   : السيدة ريم هاجراملقريني 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املقريني  حسن  السيد 

املنزه   حي  ديكليسين  زنقة   209

50010 مكناس املغرب.

السيدة نورة بنكنا  عنوانه)ا) 209 

 50010 املنزه   حي  ديكليسين  زنقة 

مكناس املغرب.

السيد سفيان املقريني  عنوانه)ا) 

209 زنقة ديكليسين حي املنزه  50010 

مكناس املغرب.

املقريني عنوانه)ا)  املهدي  السيد 

املنزه   حي  ديكليسين  زنقة   209

50010 مكناس املغرب.

املقريني  س يرة  فاط ة  السيدة 

حي  ديكليسين  زنقة   209 عنوانه)ا) 

املنزه  50010 مكناس املغرب.

هاجراملقريني  ريم  السيدة 

حي  ديكليسين  زنقة   209 عنوانه)ا) 

املنزه 50010 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املقريني  حسن  السيد 

املنزه   حي  ديكليسين  زنقة   209

50010 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم -.

736I

FIDUNARA

تمور املروة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNARA

زنقة 30 رقم 155 حي موالي عبد هللا 

عين الشق الدارالبيضاء ، 20260، 

الدارالبيضاء املغرب

ت ور املروة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 زنقة 

أح د املجاطي اقامة األلب الطابق 

األول رقم 8 املعاريف  الدارالبيضاء 

20330  الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ت ور   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

املروة.

استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الس ور.

زنقة   13  : عنوان املقر االجس اعي 

أح د املجاطي اقامة األلب الطابق 

الدارالبيضاء  املعاريف    8 األول رقم 

20330  الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد أمين ح ومي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : حي ني  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح ومي  أمين  السيد 
دارملان بلوك ب ع ارة 400 رقم 10 ع 

س البيضاء 20250 البيضاء املغرب.

السيدة فاط ة حي ني عنوانه)ا) 
حي سعيدة زنقة 2 رقم 97 عين السبع 

البيضاء 20250 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ح ومي  أمين  السيد 
دارملان بلوك ب ع ارة 400 رقم 10 ع 

س البيضاء 20250 البيضاء املغرب

السيدة فاط ة حي ني عنوانه)ا) 
حي سعيدة زنقة 2 رقم 97 عين السبع 

البيضاء 20250 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743857.

737I

Pro Phoning Business

 PRO PHONING BUSINESS
2PB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Pro Phoning Business
زنقة ب 27 رقم 3 تجزئة الفسح، 

وجدة ، 60000، وجدة املغرب

Pro Phoning Business 2PB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ب 27 
رقم 3 تجزئة الفسح، وجدة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

35547

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Pro  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Phoning Business 2PB

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز االتصال.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - وجدة  تجزئة الفسح،   3 رقم   27 ب 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوغيدة  أنس  السيد 

طريق العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 

وجدة   60000 وجدة   58 رقم  ر5 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوغيدة  ك ال  السيد 

الضخامة  ع ارة  الدرفوفي  شارع 

وجدة   60000   7 الشقة   4 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوغيدة  أنس  السيد 

طريق العونية تجزئة الطلحاوي زنقة 

وجدة   60000 وجدة   58 رقم  ر5 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بوجدة  بساريخ - تحت رقم -.

738I

SOCIETE ‘’ FRÈRE ALIMENT KARIA

 SOCIETE FRERE ALIMENT

KARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE ’’ FRÈRE ALIMENT

KARIA

 HAY EL KHARBA KARIA BA

 MOHAMED TAOUNATE ،

 34050، KARIA BA MOHAMED

MAROC

 SOCIETE FRERE ALIMENT

KARIA   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي  الخربة  

قرية با مح د  تاونات - 34050 

karia ba mohamed MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE FRERE ALIMENT

.  KARIA

ئع  با غرض الشركة بإيجاز : - 

املواد الغذائية

املركبة   االغذية  بائع    -

الحيوانات  لسغذية  أخرى  ومنسجات 

بالسقسيط

والخضر  القطاني  بائع   -

الطازجة بالسقسيط.

عنوان املقر االجس اعي : حي  الخربة  

 karia 34050 - قرية با مح د  تاونات

.ba mohamed MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

القنوفي                   ملياء  السيدة •  

درهم   100 بقي ة  حصة   500   :

للحصة .

القنوفي                      مح د  السيد • 

درهم   100 بقي ة  حصة   500   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة  ملياء القنوفي      عنوانه)ا) 

حي بش ار قرية با مح د 34050 قرية 

أبا مح د املغرب.

عنوانه)ا)  القنوفي  مح د  السيد 

مح د  با  قرية  الجديد  ح ري  حي 

34050 قرية أبا مح د املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ملياء القنوفي     عنوانه)ا) 

حي بش ار قرية با مح د 34050 قرية 

أبا مح د املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2020 تحت رقم 323.

739I

cabinet comptable aziz

LABEN DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

LABEN DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلي مسجر 1,4 تجزئة الساحل 

دار بوعزة  - 27223 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LABEN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DESIGN

غرض الشركة بإيجاز : تاجر أثاث.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الساحل  تجزئة   1,4 مسجر  السفلي 

الدارالبيضاء   27223  - بوعزة   دار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : السيدة منى بنيحي  

بقي ة 100 درهم للحصة .

  : السيد فيصل العلمي العرو�سي 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة  

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنيحي   منى  السيدة 

ع ارة  الشاطئية  الصخور  إقامة 

 27223 بوعزة  دار     2 الشقة   2

الدارالبيضاء املغرب.

العرو�سي  العلمي  فيصل  السيد 

إقامة الصخور الشاطئية  عنوانه)ا) 

ع ارة 2 الشقة 2   دار بوعزة 27223 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنيحي   منى  السيدة 

ع ارة  الشاطئية  الصخور  إقامة 

 27223 بوعزة  دار     2 الشقة   2

الدارالبيضاء املغرب
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العرو�سي  العلمي  فيصل  السيد 

إقامة الصخور الشاطئية  عنوانه)ا) 

ع ارة 2 الشقة 2   دار بوعزة 27223 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20051.

740I

FIDUNEL

AGRI CHIMIE sarl
إعالن مسعدد القرارات

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

AGRI CHIMIE sarl »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: كل تر 

9.5 شارع الشفشاوني عين السبع - 

20250 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.47371

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  12 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  السجاري  النشاط  توسيع 

بإضافة : شراء وبيع وت ثيل واسسيراد 

الحيوية  املبيدات  منسجات  وتصنيع 

السج يل  ومسسحضرات  املائية 

ومنسجات النظافة الشخصية.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

ب بلغ  الشركة  مال  رفع رأس  مايلي: 

طريق  عن  درهم   1.500.000,00

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس مال الشركة ليصبح 

رأس الها : 17.500.000,00 دره ا. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  السجاري  النشاط  توسيع 

بإضافة : شراء وبيع وت ثيل واسسيراد 

الحيوية  املبيدات  منسجات  وتصنيع 

السج يل  ومسسحضرات  املائية 

ومنسجات النظافة الشخصية.

الذي ينص على  و7:    6 بند رقم 

ب بلغ  الشركة  مال  رفع رأس  مايلي: 

طريق  عن  درهم   1.500.000,00

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس مال الشركة ليصبح 

رأس الها : 17.500.000,00 دره ا. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745890.

741I

KAMAR BENOUNA

  LA  PALMERAIE  DE L›ATLAS

ش م م

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

  LA  PALMERAIE  DE L›ATLAS

ش م م  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: دوار باب 

اطلس الويدان  النخيل  - 40060 

مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.68409

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في راس ال /   قرر الج ع العام 

 250.000 من  راس ال  في  الزيادة 

درهم الى 6.650.000 درهم 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 6.650.000 من  راس ال  تخفيض 

درهم الى 250.000 درهم 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114831.

742I

CABINET AEQ

ليميستون أنتربريز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET AEQ

 BD Abdelmoumen,57

 Immeuble Al Hadi B9 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

لي يسسون أنتربريز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 , 

ساحة شارل نيكول الشقة 2 الطابق 

7 - 20340 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

466767

 25 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 ف0راير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

لي يسسون أنتربريز.

تث ين   *  : بإيجاز  غرض الشركة 

األحجار الكلسية

* صناعة األكلوميري

* صناعة البوز

* انساج ج يع مواد البناء من كل 

أنواع الحجارة

* اسسغالل املقالع النساج الح�سى 

من ج يع أنواع الحجارة املخصصة 

األشغال  و  املع ار  قطاع  للبناءفي 

الع ومية

مواد  بيع  و  اسسيراد  و  تصدير   *

اآلليات  و  السكسير  معدات  و  البناء 

املسسع لة في اسسغالل املقالع

السسغالل  املناجم  اسسع ال   *

الحجارة

الشركات  لج يع  املناولة   *

السسغالل املقالع

* أشغال الهدم و الحفر والسجريف

املعدات  و  اآلليات  ايجار   *

و األشغال  البناء  لقطاع  املخصصة 

الع ومية و بيع قطع الغيار

* ج يع أشغال مناولة النقل

* املساه ة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة في ج يع األنشطة و الع ليات 

و  املالية  و  السجارية  و  الصناعية 

املنقولة و الغير املنقولة في املغرب أو 

في الخارج كيف ما كان شكلها

و بصفة عامة ج يع الع ليات   *

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  لها 

و  أعاله  املذكور  االجس اعي  بالهدف 

بامكانها انجازه و تطويره.

 ,  17  : االجس اعي  املقر  عنوان 

ساحة شارل نيكول الشقة 2 الطابق 

7 - 20340 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : عكاشة  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عكاشة  حسن  السيد 

بوسكورة   69 فيال  املدينة الخضراء 

البيضاء  الدار   27182 النواصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عكاشة  حسن  السيد 

بوسكورة   69 فيال  املدينة الخضراء 

الدارالبيضاء   27182 النواصر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 70593.

743I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

HASSI GREEN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

HASSI GREEN SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

جديد الخنك الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HASSI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. GREEN SARL AU

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة .

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52000  - جديد الخنك الراشيدية  

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي   طاهري  حسن  السيد 

الخنك  جديد  قصر  عنوانه)ا) 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي   طاهري  حسن  السيد 

الخنك  جديد  قصر  عنوانه)ا) 

الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

744I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE S H L IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE S H L IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

جديد الخنك الراشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE S H L IRRIGATION

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة .

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 52000  - جديد الخنك الراشيدية  

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حرشاوي   القادر  عبد  السيد 
عبد  سيدي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

 70000 الحاكم عين الحجر العيون  

العيون  املغرب.

عنوانه)ا)  لي ني   هشام  السيد 

 1 الزنقة  السعدية  حي   11 الرقم 

سطات  26104 سطات  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لي ني   هشام  السيد 

 1 الزنقة  السعدية  حي   11 الرقم 

سطات  26104 سطات  املغرب
حرشاوي   القادر  عبد  السيد 
عبد  سيدي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

 70000 الحاكم عين الحجر العيون  

العيون  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

745I

ACCOF

POLYGEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

POLYGEO    شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 حي 

الداخلة  - 20800 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12693

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مح د روداني  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

غشت   18 بساريخ  البصري  لحسن 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1107.

746I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

EDICOMAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

EDICOMAV   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 145 

ب ، طابق 2، حي  بيرانزران –افران 

-. - 53000 افران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
1361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  EDICOMAV
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباني و صيانة  املساحات  الخضراء 

و ترتيبات االدارية  .
عنوان املقر االجس اعي : رقم 145 
بيرانزران –افران  2، حي   ب ، طابق 

-. - 53000 افران املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

130.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 650   : تركاوي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 650   : اح اياش  معاد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تركاوي  يوسف  السيد 
- ايت سبا -صفرو-  ضوار البسابيس 

31000 صفرو املغرب.
السيد معاد اح اياش عنوانه)ا) 
حي بير انزران - افران  53000 افران 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تركاوي  يوسف  السيد 
- ايت سبا -صفرو-  ضوار البسابيس 

MAROC 31000 صفرو
السيد معاد اح اياش عنوانه)ا) 
53000 افران  - افران  حي بير انزران 

MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2020 تحت رقم 182.

747I

سيك ا كومبت

 FIRST COMMERCIAL
ESTATE SAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

سيك ا كومبت
29، شارع مح د السادس املركب 
السجاري اراك، ع ارة ف 2، مكسب 
4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب
 FIRST COMMERCIAL ESTATE

SAFI شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قبو محل 
كارفور ماركت، ت ديد زنقة توبقال، 
مكسب رقم 01، ليساسفة - 20190 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.159613

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2020 غشت   25 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  درهم«   20.664.700« قدره 
إلى  درهم«   13.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   33.664.700«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745178.

748I

سيك ا كومبت

 FIRST COMMERCIAL
ESTATE SAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

خفض رأس ال الشركة

سيك ا كومبت
29، شارع مح د السادس املركب 
السجاري اراك، ع ارة ف 2، مكسب 
4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب

 FIRST COMMERCIAL ESTATE
SAFI شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قبو محل 
كارفور ماركت، ت ديد زنقة توبقال، 
مكسب رقم 01، ليساسفة - 20190 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.159613

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2020 غشت   25 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
أي  درهم«   18.664.700« قدره 
إلى  درهم«   33.664.700« من 
 : طريق  عن  درهم«   15.000.000«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745178.
749I

سيك ا كومبت

CENTRE K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

سيك ا كومبت
29، شارع مح د السادس املركب 
السجاري اراك، ع ارة ف 2، مكسب 
4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب
CENTRE K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  الطريق 

الثانوية 1029، بلدية سيدي 
معروف - 20520 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.246235

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم   2020 غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   3.766.600«
 3.966.600« إلى  درهم«   200.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745177.
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سيك ا كومبت

CENTRE K

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

سيك ا كومبت

29، شارع مح د السادس املركب 

السجاري اراك، ع ارة ف 2، مكسب 

4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب

CENTRE K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 

الثانوية 1029، بلدية سيدي 

معروف - 20520 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.246235

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   4.943.200«

»3.966.600 درهم« إلى »8.909.800 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745177.

751I
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Société marocaine de révision des comptes

PACKEA GROUP
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PACKEA GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 15, 
زنقة ابراهيم النخعي املعاريف 

الدارالبيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.362887

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

موافقة الج ع العام على بيع  مايلي: 

حسن  و  اشبارت  ح يد  السيدين 

في  املس ثلة  لحصصه ا  اشبارت 

واحد  لكل  اجس اعية  حصة   5000

حصة   10.000 مج وعه  ب ا  منه ا 

هولدينغ  ويك ان  لشركة  اجس اعية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ,
الكائنة  درهم   500.000 راس الها 

زنقة  بوركون  شارع  بالدارالبيضاء 

 2 املشرق  اقامة  حبيب  ابن  جعفر 

الطابق االول رقم3.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدودة السؤولية الى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة  على  العام  الج ع  موافقة 

منصبه  من  اشبارت  ح يد  السيد 

ك سير للشركة وتعيين السيد حسن 

اشبارت ك سير ملدة غير محدودة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الفصول  تعديل  العام  الج ع  قرر 

6و7و15من القانون االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

ويك ان  شركة  اودعت  مايلي: 

هولدينغ الشريك الوحيد الحصص 

قي سه  ب ا  نقدا  االجس اعية 

)1.000.000) درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  الراس ال  يحدد 

درهم  مليون   (1.000.000( في 

مقس ة الى 10.000 حصة اجس اعية 

مئة درهم لكل حصة   (100( بقي ة 

اجس اعية

بند رقم 15: الذي ينص على مايلي: 

تس ية السيد حسن اشبارت ك سير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742430.
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Société marocaine de révision des comptes

ويكمان هولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

ويك ان هولدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء شارع بوركون زنقة جعفر 
ابن حبيب اقامة املشرق2 الطابق 

االول رقم3. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

466359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ويك ان 

هولدينغ.

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االصول املنقولة و االوراق املالية..

الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة جعفر  بوركون  شارع  البيضاء 
الطابق  املشرق2  اقامة  حبيب  ابن 

الدار البيضاء   20000 - االول رقم3. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 4.000   : اشبارت حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيدة شكيب خديجة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : غيثة  اشبارت  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : يوسف  اشبارت  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اشبارت  السيد حسن 

 12 زنقة  شهو  سيدي  تجزئة 

الدار   20000 البيضاء  كاليفورنيا 

البيضاء  املغرب.

شكيب  خديجة  السيدة 

زنقة  شهو  سيدي  تجزئة  عنوانه)ا) 

12 كاليفورنيا البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  اشبارت  غيثة  السيدة 

 12 زنقة  شهو  سيدي  تجزئة 

الدار   20000 البيضاء  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.

السيد يوسف اشبارت عنوانه)ا) 

 12 زنقة  شهو  سيدي  تجزئة 

الدار   20000 البيضاء  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اشبارت حسن  السيد 

 12 زنقة  شهو  سيدي  تجزئة 

الدار   20000 البيضاء  كاليفورنيا 

البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740205.

753I

مسسامنة شامة

ZOUHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ZOUHI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 142 شارع 

املسيرة الطابق األول - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZOUHI TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمسعة والطرود غير املصاحبة على 

الصعيد الوطني والدولي 

الصعيد  على  البضائع  نقل   -

الوطني والدولي لحساب الغير.

 142  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000 شارع املسيرة الطابق األول - 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد زهير شوعة :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 100000  : شوعة  زهير  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شوعة  زهير  السيد 

 3 رقم   81 املحاربين زنقة  حي قدماء 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شوعة  زهير  السيد 

 3 رقم   81 املحاربين زنقة  حي قدماء 

62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3028.

754I

FACE FIDUCIAIRE

THE PLACE TO EAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

THE PLACE TO EAT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 RDC 8 RUE VAN ZEELAND

 QUARTIER HOPITAUX MG 1

 2000 CASABLANCA  - 2000

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 THE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. PLACE TO EAT

مسسغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي ومطعم.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 RDC 8 RUE VAN ZEELAND

 QUARTIER HOPITAUX MG 1

 2000 CASABLANCA  - 2000

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد رضوان عقيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عقيدة  السيد رضوان 
حي القدس الشفشاوني 2 زنقة 5 رقم 

147 مكرر ح ص ال0رنو�سي البيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عقيدة  السيد رضوان 
حي القدس الشفشاوني 2 زنقة 5 رقم 

147 مكرر ح ص ال0رنو�سي البيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

755I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

إموبيليير ماركوس 

IMMOBILIERE MARCOUS
إعالن مسعدد القرارات

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

 IMMOBILIERE إموبيليير ماركوس

MARCOUS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع أزرو 

زنقة السوتة اقامة اشبيلية  - 93000 

تطوان املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4739

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  28 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة  بعد  الشركة  حصص  تقسيم 

بساريخ  املص ودي  عائشة  السيدة 

ادريس  واملرحوم   25/08/2018

بين   24/05/2020 بساريخ  املرواني 

الورثة على الشكل السالي : 150 حصة 

حصة   150 املرواني  ج ال  لفائدة 

حصة   75 املرواني  حكيم  لفائدة 

لفائدة كل من السيدة حك ة املرواني 

وس ية املرواني

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد ج ال   : تعيين مسيرين جدد 

املزداد  الجنسية  املغربي  املرواني 

والحامل   08/01/1962 بساريخ 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

والسيد حكيم املرواني   -  L112725

لبطاقة  والحامل  الجنسية  املغربي 

L112724 السعريف الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

نقدا  الشركة  رأس ال  في  املساه ة 

 25000  : السالي  الشكل  على  موزع 

درهم لكل من السيد مح د املرواني 

حكيم املرواني و   - ج ال املرواني   -

12500 درهم لكل من السيدة حك ة 

املرواني و س ية املرواني

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

250 حصة من رأس ال الشركة لكل 

ج ال   - املرواني  مح د  السيد  من 

 125 و  املرواني  حكيم   - املرواني 

حصة لفائدة كل من السيدة حك ة 

املرواني و س ية املرواني

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين شركاء مسيرين للشركة 

املرواني  ج ال  السيد    : وهم 

بساريخ  املزداد  الجنسية  املغربي 

لبطاقة  والحامل   08/01/1962

 L112725 رقم  الوطنية  السعريف 

املغربي  املرواني  حكيم  والسيد   -

الجنسية والحامل لبطاقة السعريف 

 L112724 الوطنية رقم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 1774.

756I

موثق

QUATRO STAGIONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
 II رقم 28 ع ارة افران شارع الحسن

اكادير ، 80020، اكادير املغرب
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QUATRO STAGIONE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

اللي ون رقم 32 املدينة الجديدة 

اكادير  - 80000 اكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

43919

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. QUATRO STAGIONE

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم السقليدية و مطعم البيتزا

و  الحفالت   و  املناسبات  تنظيم 

أعياد امليالد

ج يع أنواع املطاعم و مطعم بيتزا 

و تحضير وجبات  ووجبات جاهزة
السوصيل لل نازل

بيع املشروبات وقاعة الشاي

تأسيس و املساه ة و إدارة بج يع 

أنواعها و أشكالها في ج يع الشركات 

التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 

بهدف االجس اعي للشركة.

اقسناء أو تأجير ج يع انواع وسائل 

النقل لنقل األفراد أو البضائع

الع ليات  كل  عامة  بصفة  و 

السجارية املالية منقولة و عقارية التي 

لها أن ترتبط بصفة مباشرة  ي كن 

االجس اعي  بالغرض  مباشرة  غير  أو 

أو أن تسهل تن ية و تحقيق الغرض 

االجس اعي. 
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان   

الجديدة  املدينة   32 رقم  اللي ون 

اكادير  - 80000 اكادير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 334   : السيد الحسين ل0رهيمي  

حصة بقي ة 3.334 درهم للحصة .

السيد عبد املجيد بكوري  :  333 

حصة بقي ة 3.333 درهم للحصة .

حصة   333   : السيد ع ر هرو  

بقي ة 3.333 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ل0رهيمي   الحسين  السيد 

العليا  فونتي   473 رقم  عنوانه)ا) 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب.

بكوري   املجيد  عبد  السيد 

حي  ا  بلوك   164 رقم  عنوانه)ا) 

املوظفين  85000 تيزنيت املغرب.

زنقة  عنوانه)ا)  السيد ع ر هرو  

اسلي رقم 14 الداخلة 80000 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

ل0رهيمي   الحسين  السيد 

العليا  فونتي   473 رقم  عنوانه)ا) 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب

زنقة  عنوانه)ا)  السيد ع ر هرو  

اسلي رقم 14 الداخلة 80000 اكادير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   25 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 95555.

757I

ste controle balance sarl

MHDISADIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

MHDISADIK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 476 
مرجان 4  مكناس مكناس 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50593
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MHDISADIK
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTEUR IMMOBILIER
 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTIONS
عنوان املقر االجس اعي : رقم 476 
 50000 مكناس مكناس    4 مرجان 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
  : العضيم  عبد  يقي  السيد صد 
150 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
 150   : ايوب  يقي  صد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 150   : السيد صد يقي ابراهيم  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 50   : السيد بومهدي عبد املجيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
السيد بومهدي رشيد :  50 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
  : الرح ان  عبد  بومهدي  السيد 
50 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
  : الوهاب  عبد  املوساوي  السيد 
150 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

السيد بوفسات عبد الرح ن  :  75 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

75 حصة    : السيد بوفسات ع ر 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ايوب عنوانه)ا)  السيد صد يقي 

رقم 31 زنقة 14 حي اال مل   50000 

مكناس املغرب.

السيد صد يقي ابراهيم  عنوانه)ا) 

رقم 31 زنقة 04 حي اال مل   50000 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد  بومهدي  السيد 

 19 رقم  بلغرد  زنقة  بيروت  شارع 

الزهور 1  30100 فاس املغرب.

الرح ان  عبد  بومهدي  السيد 

بلغرد  زنقة  بيروت  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   30100   1 الزهور   19 رقم 

املغرب.

الوهاب  عبد  املوساوي  السيد 

الريصاني   احياتن  قصر   عنوانه)ا) 

52450 الريصاني املغرب.

الرح ن   عبد  بوفسات  السيد 

عنوانه)ا) قصر الزاوية  السيفة ع ص 

ز 52200 ارفود املغرب.

عنوانه)ا)  ع ر  بوفسات  السيد 

قصر الزاوية  السيفة ع ص ز 52200 

ارفود املغرب.

املجيد  عبد  بومهدي  السيد 

بلغرد  زنقة  بيروت  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   30100   1 الزهور   19 رقم 

املغرب.

العضيم  عبد  صديقي  السيد 

عنوانه)ا) رقم 31 زنقة 04 حي اال مل   

50000 مكناس املعرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  بومهدي  السيد 

بلغرد  زنقة  بيروت  شارع  عنوانه)ا) 

فاس   30100   1 الزهور   19 رقم 

املغرب

العضيم  عبد  صديقي  السيد 

عنوانه)ا) رقم 31 زنقة 04 حي اال مل   

50000 مكناس املعرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2655.

758I

RICHOMAG

DEEP MARKETING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

RICHOMAG

13 املجاطي إقامة ليلبيس  

املعاريف الدارالبيضاء، 20050، 

الدارالبيضاء املغرب

DEEP MARKETING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 شارع 

اح د املجاطي اقامة االلبيس 

الطابق االول الرقم 8  الدارالبيضاء 

20500 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.393645

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2019 أكسوبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) خديجة مزوزي 

 500 حصة اجس اعية من أصل   50

نورالدبن  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

محيب بساريخ 09 أكسوبر 2019.

لطيفة ضاغي  )ة)  السيد  تفويت 

 500 حصة اجس اعية من أصل   50

نورالدبن  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

محيب بساريخ 09 أكسوبر 2019.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2019 تحت رقم 706481.

759I

االتقان للحسابات

TS WARYACH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

TS WARYACH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كاي و زنقة 

3 رقم 77 - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WARYACH

غرض الشركة بإيجاز : - مسسورد 

املك الت الغذائية لبناء الجسم

- مسسورد املالبس واالكسسوارات 

لبناء الجسم واللياقة البدنية.

عنوان املقر االجس اعي : كاي و زنقة 

3 رقم 77 - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد التهامي الوريا�سي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد التهامي الوريا�سي عنوانه)ا) 

الناظور  سيدال  بني  اعيادا  دوار 

62852 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التهامي الوريا�سي عنوانه)ا) 

الناظور  سيدال  بني  اعيادا  دوار 

62852 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 1350.

760I

LE PREMIER CONSEIL

MOUSKI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MOUSKI TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي االفاق الشطر 1 رقم 581 

سعادة مراكش  - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MOUSKI TRANS
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  للبضائع  الطرقي  النقل  في 

والدولي .

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 581 رقم   1 الشطر  االفاق  االر�سي 

سعادة مراكش  - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد مح د موسقي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد مح د موسقي  

املسيرة 1 أ رقم 868 مراكش . مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد مح د موسقي  

املسيرة 1 أ رقم 868 مراكش . مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   04 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115179.

761I

MANAGEMENTD3 SARL

 UNIVERS SYSTEM
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

 UNIVERS SYSTEM SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 07 شارع 
سجل اسة، إقامة موالي علي 

الشريف، الحي اإلداري رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.100489
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 14 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
إقامة موالي  شارع سجل اسة،   07«
 -  6 الحي اإلداري رقم  علي الشريف، 
90000 طنجة املغرب« إلى »27 شارع 
موالي عبد العزيز، إقامة موالي عبد 
 90000 - 10 9 و  العزيز، املحل رقم 

طنجة  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233613.
762I

LE PREMIER CONSEIL

MAJI LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MAJI LOGISTIC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 533 
الطابق 2 االفاق مراكش - . مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
106087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MAJI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. LOGISTIC
مفاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير .
عنوان املقر االجس اعي : رقم 533 

. مراكش   - 2 االفاق مراكش  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

بوخريص  العالي  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوخريص  العالي  عبد  السيد 

 . شيشاوة  ملزوضية  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوخريص  العالي  عبد  السيد 

 . شيشاوة  ملزوضية  دوار  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   04 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115180.

763I

SOFICODEX

SAFA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب ع ر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

SAFA FOOD   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : تجزئة 

نبيلة مخلوف 2 الرقم 141، الدروة  

- 20000 برشيد املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.11505

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  11 ف0راير  املؤرخ في 

SAFA FOOD   شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 ،141 الرقم   2 تجزئة نبيلة مخلوف 

املغرب  برشيد   20000  - الدروة  

نتيجة لعدم وجود زبائن، املنافسة.

و عين:

و  مومان  حسن   السيد)ة) 

سيدي  لينا،  تجزئة   109 عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء   20200 معروف 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 109 وفي   2020 ف0راير   11 بساريخ 

تجزئة لينا، سيدي معروف - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1203.

764I

FACE FIDUCIAIRE

IVANTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

IVANTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 52 شارع 

الزرقطوني ط 1 ش 3 إقامة الر�سى 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.320843

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة   IVANTO

 10.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

 52 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

إقامة   3 ش   1 شارع الزرقطوني ط 

 20000  - الدارالبيضاء  الر�سى 

لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

القدرة علي مسايرة املنافسين.

و عين:

و  الرا�سي  نسرين   السيد)ة) 

3 ش  18 زنقة ابن كسير ط  عنوانه)ا) 

 20000 الدارالبيضاء  املعاريف   6

)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 24 يوليوز 2020 وفي 52 شارع 

3 إقامة الر�سى  1 ش  الزرقطوني ط 

20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744562.

765I

MANAGEMENTD3 SARL

SOS TECNO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

SOS TECNO SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 شارع 

أبي حسن الشادلي، إقامة سحر - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.46931

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 غشت   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233667.

766I

FACE FIDUCIAIRE

 NEWTON ENGINEERING

OFFICE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

 NEWTON ENGINEERING

OFFICE CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 201 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 

9 مرس السلطان الدارالبيضاء - 

20130 الدارالبيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.382517

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 يوليوز   09 في  املؤرخ 

 NEWTON ENGINEERING حل 

شركة    OFFICE CONSULTING

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم.

 201 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان   
ش   2 ط  املعاني  مصطفي  شارع 
 - الدارالبيضاء  السلطان  مرس   9
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20130
لعدم القدرة علي مسايرة املنافسين.

و عين:
و  الشادلي  خالد   السيد)ة) 
إقامة  كاليفورنيا  ابواب  عنوانه)ا) 
عين   4/3 شقة   01 ع ارة  البحيرة 
الشق البيضاء 20130 الدارالبيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 201 وفي   2020 يوليوز   13 بساريخ 
ش   2 ط  املعاني  مصطفي  شارع 
 - الدارالبيضاء  السلطان  مرس   9

20130 الدارالبيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744561.

767I

LAAJEB ACCOUNTING

WORKLINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

WORKLINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
علي يعسة املركز السجاري والية سنتر 

الطابق األول رقم 12 - 93000 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
27463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WORKLINE

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.

التسويق اإللكتروني،

السجارة اإللكترونية،

مركز االتصال،

وتشغيل مراكز االتصال  إنشاء    

خدمات  ج يع  وكذلك  الهاتفية 

االتصاالت والتسويق،

تشغيل  دمج،  توزيع،  تطوير،    

ب راكز  املسعلقة  الخدمات  وكافة 

االتصال في املغرب وفي الخارج،

األجهزة  وبيع  شراء  تسويق،    

واألجهزة  الك بيوتر  وأجهزة 

اإللكترونية،

الع ليات  ج يع  عــام  وبشكل   

واملالية  والسجارية  الصناعية 

املرتبطة  العقارية  وغير  والعقارية 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض 

أو  مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

م اثلة

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

علي يعسة املركز السجاري والية سنتر 

 93000  -  12 رقم  األول  الطابق 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد ايت ح و انس  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد ايت ح و انس  

تطوان   93000  32 شارع صور رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت ح و انس عنوانه)ا) 

تطوان   93000  32 شارع صور رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2894.

768I

FIDUCIAIRE ABDA

STE HASBA MOTORS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA

 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،

SAFI MAROC

STE HASBA MOTORS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°200 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 RTE DE L AVIATION QU

 INDUSTRIEL SAFI  - 46000 SAFI

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10655

 27 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HASBA MOTORS
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE PIÈCES DE

.RECHANGES ET MÉCANIQUES

 TRAVAUX DIVERS ET

CONSTRUCTION

IMPORT-EXPORT

 N°200  : عنوان املقر االجس اعي   

 RTE DE L AVIATION QU

 INDUSTRIEL SAFI  - 46000 SAFI

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : غير محددة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  عزمي  السيد 
جديدة  املدينة  كيغي  زنقة   15 رقم 

اسفي  46000 اسفي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزمي  اللطيف  عبد  السيد 
15 زنقة كيغي املدينة  عنوانه)ا) رقم 

جديدة اسفي  46000 اسفي  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   03 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 10655.

769I

STE ON Y VA CAR

STE ON Y VA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ON Y VA CAR

52 مكرر شارع عالل الفا�سي 

مكناس، 50000، مكناس املغرب

STE ON Y VA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 

مكرر شارع عالل الفا�سي  - 

steonyvacar@gmail.com مكناس 

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.29265

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العرج   عبدو  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   4.500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   4.500

غشت   06 بساريخ  عبا�سي  مح د 

.2020
تورية املغراوي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة) مح د 

عبا�سي بساريخ 06 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2634.

770I

STE ON Y VA CAR

STE ON Y VA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

STE ON Y VA CAR

52 مكرر شارع عالل الفا�سي 

مكناس، 50000، مكناس املغرب

STE ON Y VA CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 52 مكرر 

شارع عالل الفا�سي - - مكناس 

املغرب.

»تعيين م ثل قانوني  للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29265

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

وتبعا   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  الحالي  املسير  السسقالة 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- الشساتي يوسف

 - STE ON Y VA CAR شركة ذات 

مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 

مكرر شارع عالل   52 اإلجس اعي ب: 

الفا�سي 50000 مكناس املغرب

عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 29265

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2634.

771I

International Juris Consulting

SCI EL ALAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

SCI El Alaoui شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

العالوي، رقم 6، امللك املسمى 

سافينكس سوق البقر 90040 

طنجة امل لكة املغربية.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.433

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  14 غشت  املؤرخ في 

SCI El Alaoui شركة ذات املسؤولية 

 4.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
امللك املسمى   ،6 رقم  زنقة العالوي، 

 90040 البقر  سوق  سافينكس 

أن  نتيجة  املغربية  امل لكة  طنجة 

ت لكه  الذي  العقار  باعت  الشركة 

وتسيره.

و عين:

   Isabelle Marie Alix السيد)ة) 

 Rue  19 عنوانه)ا)  و   CHANEL

Victor Massé,  Paris 75009 باريس 

قرنسا ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2020 غشت   14 بساريخ 

املسمى  امللك   ،6 رقم  العالوي، 

 90040 البقر  سوق  سافينكس 

طنجة امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4515.

772I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

UNIVERZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

UNIVERZON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 شارع 

الحسن الثاني رقم 3  - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.UNIVERZON

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

الج لة,شراء,بيع  بشبه  البيع  مع 

وتوزيع ج يع السلع

السصدير.

44 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 93000  -   3 رقم  الثاني  الحسن 

تطوان املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : زيد   الخطيب  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيد   الخطيب  السيد 
 3/6 ط   15 ع ارة  العروبة  شارع 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زيد   الخطيب  السيد 
 3/6 ط   15 ع ارة  العروبة  شارع 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
02 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2852.
773I

Conseco Africa

IMPOCOLOR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC
IMPOCOLOR MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 
 Allée 3 الصناعية. طريق تطوان
قطعة رقم 90 محل ب - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.470289

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 24 مارس 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
طريق  الصناعية.  »املنطقة  من 
 90 رقم  قطعة   Allée 3 تطوان 
املغرب«  طنجة   90000  - ب  محل 
تجزئة   ،  24 »الحي الصناعي رقم  إلى 

 ، القوطية  ابن  شارع   ، السوفيق 

 20250  - املنطقة الصناعية عكاشة 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 18344.

774I

ACCOF

POLYGEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

POLYGEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي 77 حي 

الداخلة - 20800 املح دية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12693

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 18 غشت 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1107.

775I

CABINET OUASSI

BELBO ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

BELBO ENERGIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 3 
رقم 65 زنقة 3 حي الكسبية  - 46000 

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

10677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BELBO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. ENERGIE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع تجارة البيوتان.

- نقل البضائع للغير.

عنوان املقر االجس اعي : الطابق 3 
رقم 65 زنقة 3 حي الكسبية  - 46000 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد مصطفى بلعالية  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة نعي ة بوطة  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بلعالية  عنوانه)ا) 

113 شارع ابن بطوطة اعزيب الدرعي  

46000 اسفي املغرب.

السيدة نعي ة بوطة عنوانه)ا) 29 

تجزئة ملياء  46000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى بلعالية  عنوانه)ا) 

113 شارع ابن بطوطة اعزيب الدرعي  

46000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   08 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1940.

776I

سيك ا كومبت

CENTRE K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

سيك ا كومبت

29، شارع مح د السادس املركب 

السجاري اراك، ع ارة ف 2، مكسب 

4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب

CENTRE K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 

الثانوية 1029، بلدية سيدي 

معروف - 20520 الدار البيضاء 

املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.246235

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   26 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

من  أي  درهم«   5.909.800« قدره 

»8.909.800 درهم« إلى »3.000.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745177.

777I

FIDUBAC SARL

AAKAR ATALAYOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
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AAKAR ATALAYOUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
عاريض الناظور - 62000  الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AAKAR ATALAYOUN
-مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

-موزع.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الناظور    62000  - عاريض الناظور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد محسن زياني :  250 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : الهنطاري  طارق  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : بلكاسم  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : الهنطاري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زياني  محسن  السيد 
 02 رقم   81 حي لعري الشيخ الزنقة 

الناظور 62000  الناظور املغرب.

السيد طارق الهنطاري عنوانه)ا) 
الناظور  املنار  تجزئة  لعرا�سي  حي 

62000  الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  بلكاسم  مح د  السيد 

اسبانيا 62000  الناظور املغرب.

السيد مح د الهنطاري عنوانه)ا) 
حي لعري الشيخ الزنقة 143 رقم 46 

الناظور 62000  الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زياني  محسن  السيد   
 02 رقم   81 حي لعري الشيخ الزنقة 

الناظور 62000  الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 11 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3062.

778I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE K-MIMOUNA-S
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE K-MIMOUNA-S SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

تاخيامت اوفوس الراشدية  - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12181

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  01 شتن0ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

   SOCIETE K-MIMOUNA-S SARL

درهم   100.000,00 رأس الها  مبلغ 

قصر  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

تاخيامت اوفوس الراشدية  - 52000 

الرشيدية املغرب نتيجة ل : االزمة .

قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

تاخيامت اوفوس الراشدية  - 52000 

الرشيدية املغرب. 

و عين:

و  خربوش  خالد   السيد)ة) 
رقم  عطا  ايت  زنقة  عنوانه)ا) 

 52000 الراشيدية   هابطات   09

)ة)  ك صفي  املغرب  الرشيدية 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 246/2020.

779I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

PRO AGRI  PHYTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

PRO AGRI  PHYTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 139 

، االرز 1 ، زنقة 5 احداف ، ازرو - 

53100 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PRO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGRI  PHYTO

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاجر   , الزراعية  املواد  و  منسجات 

املعدات  تاجر   , النباتية  الصحة 

الزراعية .

عنوان املقر االجس اعي : رقم 139 

 - ازرو   ، احداف   5 زنقة   ،  1 االرز   ،

53100 ازرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : هناء  ح ادة   السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هناء  ح ادة   السيدة 
27 ، زنقة سيدي عسو  - ازرو-  رقم 

53100 ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هناء  ح ادة   السيدة 
27 ، زنقة سيدي عسو  - ازرو-  رقم 

53100 ازرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2020 تحت رقم 183.

780I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE IRIZANE

TASAKHT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE IRIZANE TASAKHT

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
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وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
تاوادات اغبالو نكردوس كل ي ة 
الراشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12309

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOCIETE IRIZANE الشريك الوحيد
مبلغ     TASAKHT SARL AU
درهم وعنوان   30.000,00 رأس الها 
تاوادات  قصر  اإلجس اعي  مقرها 
اغبالو نكردوس كل ي ة الراشيدية  - 
 : الرشيدية املغرب نتيجة ل   52000

االزمة .
قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
كل ي ة  نكردوس  اغبالو  تاوادات 
الرشيدية   52000  - الراشيدية  

املغرب. 
و عين:

درو و عنوانه)ا)  لحو   السيد)ة) 
قصر تاودات اغبالو نكردوس كل ي ة  
ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 240/2020.

781I

SPHERE CONSEILS

أو انديستري إكيبمو
إعالن مسعدد القرارات

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
أو انديستري إكيب و »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 99 شارع 

وجدة بلفدير الدار البيضاء املغرب - 

24000  الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.318859

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  13 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

الشركة:  حصص  بيع  رقم  قرار 

الج ع  قرر  مايلي:  على  ينص  الذي 

العام االسسثنائي املوافقة على مايلي: 

- بيع %50 من مج وع الحصص أي 

ما يعادل 500 حصة من طرف السيد 

عبداللطيف حرشيش إلى السيد علي 

لعبي مغربي الجنسية  ومزداد بساريخ 

بالدارالبيضاء     1959 أكسوبر   17

عين  كاميليا  تجزئة  ب53  والقاطن 

والحامل   البيضاء  الدار  السبع 

 B  537403 رقم   الوطنية  للبطاقة 

للحصة  درهم   100 بث ن  وذلك   ،

قرر الج ع  بعد املناقشة،  الواحدة. 

للحصص  البيع  هذا  قبول  العام 

واملوافقة على أن يكون السيد علي 

لعبي شريك وحيد ب1000 حصة في 

الشركة

قرار رقم  تحويل الشكل القانوني 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

وكنتيجة للسعديل أعاله، قرر الج ع 

العام تحويل الشكل القانوني للشركة 

أو انديستري إكيب و من شركة  ذات 

ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الشركة::  مسير  تعيين  رقم  قرار 

قرر الج ع  الذي ينص على مايلي:  

اسسقالة  قبول  االسسثنائي  العام 

من  حرشيش  عبداللطيف  السيد 

السيد  منصبه ك سيرثاني و تعيين  

علي لعبي ك سير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الشكل   –  :1 املادة  رقم  بند 
ينص  الذي  للشركة:  القانوني 
حصص  لبيع  كنتيجة   : مايلي:  على 
الثاني  الشريك  إلى  األول  الشريك 
للشركة  القانوني  الشكل  تم تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد
بند رقم املادة 6 :رأس ال الشركة: 
رأس ال  مايلي:  على  ينص  الذي 
هو  درهم   100000 البالغ  الشركة 
ملكية  في  حصة   1000 إلى  مقسم 

السيد علي لعبي
مساه ات:   :  7 املادة  رقم  بند 
الذي ينص على مايلي: لقد تم تحرير 
حصص الرأس ال من طرف السيد 

علي لعبي ب ا قي سه 100000 درهم
بند رقم املادة 38: تعيين مسيرين 
مايلي:  على  ينص  الذي   : الشركة 
مغربي  لعبي  علي  السيد  تعيين  تم 
أكسوبر   17 ومزداد بساريخ  الجنسية  
والقاطن  بالدارالبيضاء     1959
ب53 تجزئة كاميليا عين السبع الدار 
للبطاقة الوطنية  والحامل   البيضاء 
وحيد  ك سير   ،B  537403 رقم  

للشركة لفترة غير محددة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744353.
782I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

LOUGI TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
LOUGI TRANS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

تاوس الريصاني  - 52000 الرشيدية 
املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.13975
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 غشت   18 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 LOUGI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأس الها     TRANS SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 - الريصاني   تاوس  اإلجس اعي قصر 
 : الرشيدية املغرب نتيجة ل   52000

االزمة .
قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
تاوس الريصاني  - 52000 الرشيدية 

املغرب. 
و عين:

و  نضاضني  بشرى   السيد)ة) 
 03 رقم  العلويين  زنقة  عنوانه)ا) 
الراشيدية  52000 الرشيدية املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 236/2020.

783I

mohammed boumzebra

ENTREPRISE MITA PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ENTREPRISE MITA PLUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسكن 
في شارع االطلس ايت را�سي رقم 5 
طابق السفلي  - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2020/260

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ENTREPRISE MITA PLUS

تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

راس مال .

عنوان املقر االجس اعي : مسكن في 

شارع االطلس ايت را�سي رقم 5 طابق 

الفقيه بن صالح   23200  - السفلي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد ج ال الرشدي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ج ال الرشدي  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح   41 حي ج يلة رقم 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ج ال الرشدي عنوانه)ا) 

الفقيه   23200   41 حي ج يلة رقم 

بن صالح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية بالفقيه بن صالح  

09 شتن0ر 2020 تحت رقم -.

784I

أس اء ميديا

 GENIOUS INFORMATION

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

أس اء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 ال0رنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

 GENIOUS INFORMATION

TECHNOLOGY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 ع لية 

ح زة س ه 2 الشقة 5 الطابق 1 

ليساسفة  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

370993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2017 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GENIOUS INFORMATION

. TECHNOLOGY

و  تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء معدات املعلوميات.

عنوان املقر االجس اعي : 15 ع لية 

 1 الطابق   5 الشقة   2 ه  ح زة س 

البيضاء  الدار   20000  - ليساسفة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : السيد جبور عبد الكريم  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم   عبد  جبور  السيد 

زنقة  السعيد  درب   84 عنوانه)ا) 

السناكرم ق  20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم   عبد  جبور  السيد 

زنقة  السعيد  درب   84 عنوانه)ا) 

السناكرم ق  20000 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2017 تحت رقم 628534.

785I

ACCOF

BILOBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BILOBA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BILOBA

مسجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية واملعدات الطبية.

 2 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الوحدة طابق 1 رقم 1 العاليا 

- 28830 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 334   : السيد عبد الكريم خسو 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 333   : العث اني  جليل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد املهدي الس س اني املقدم :  

333 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الكريم خسو عنوانه)ا) 

اقامة  املنصور  يعقوب  شارع   21

  34 شقة  ا  ع ارة  بارك  فالوري 

28830 املح دية املغرب.

العث اني عنوانه)ا)  السيد جليل 

 28830   557 درب الشباب س رقم 

املح دية املغرب.

السيد املهدي الس س اني املقدم 

 1 الطابق  بارك  إقامة   1 عنوانه)ا) 

الشقة 61 الرقم 1 28830 املح دية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

العث اني عنوانه)ا)  السيد جليل 

 28830   557 درب الشباب س رقم 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 985/1106.

786I
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KAMAR BENOUNA

 CULTURE  A

ش م م

 دات مساهم وحيد

إعالن مسعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

CULTURE  A ش م م دات مساهم 

وحيد  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 7 

اقامة رامي زنقة سبسة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.378981

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 يناير 2018

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 CULTURE بيع الحصص  / الشركة 

مج وع  اي  حصة   2850 باعت   A

الحصص التي ي سلك في الشركة الى 

السيد وليد رنو

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 26 في  املؤرخ  العام  الج ع  مايلي: 

قرر املصادقة عالى بيع   2018 يناير 

و  الواحد  البند  تعيير  مع  الحصص 

السابع من القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 735383.

787I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

ALINSAFI GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALINSAFI GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي املناطق 

السكنية الكلية رقم 90 املحل 

13  شارع موالي عبد هللا  40000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.88875

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   03 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

محل الحيوانات األليفة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 5491.

788I

اس وب

 SPANISH REL ESTATE

COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

اس وب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45

 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

 SPANISH REL ESTATE

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : املركز 
الجديد ، ريزيدنس السعادة شارع 

مح د 6 وميلسون ، الطابق 11 ، رقم 
159 - 90000 طنجة املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.68857
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2020 يناير   15 في  املؤرخ 
 SPANISH REL ESTATE حل 
شركة ذات املسؤولية   COMPANY
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي املركز 
شارع  السعادة  ريزيدنس   ، الجديد 
مح د 6 وميلسون ، الطابق 11 ، رقم 
طنجة املغرب نتيجة   90000  -  159

للسوقف السام  لنشاط الشركة.
و عين:

بوستيلو    طباريس  السيد)ة) 
إسبانيا  قادس  و عنوانه)ا)  فيرناندو 
)ة)  قادس إسبانيا ك صفي   11071

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
املركز  وفي   2020 يناير   15 بساريخ 
شارع  السعادة  ريزيدنس   ، الجديد 
مح د 6 وميلسون ، الطابق 11 ، رقم 

159 - 90000 طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   31 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4214.
789I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

ريف ج طرونس

RIF-G TRANS  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

 RIF-G TRANS  ريف ج طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي 183. 

 NREA CENTER -، شارع ولي العهد

90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.102837

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 غشت   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل األمسعة غير املصاحبة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233706.

790I

RM CONSULTING

آلو بين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

آلو بين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 10 

شارع الحرية الطابق 3 شقة 6 

الدارالبيضاء - 20130 الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.381565

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

آلو بين شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الطابق  الحرية  شارع   10 اإلجس اعي 

 20130  - الدارالبيضاء   6 شقة   3

الدارالبيضاء املغرب نتيجة للظروف 

االقسصادية..
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و عين:

بنكرا  أيت  الحسين   السيد)ة) 

اقامة  زوال  إميل  شارع  عنوانه)ا)  و 

 8 4 شقة  االحفاد مدخل ألف طابق 

بلفدير البيضاء 12000 الدارالبيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 10 وفي   2020 غشت   31 بساريخ 

 6 شقة   3 الطابق  الحرية  شارع 

20130 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746225.

791I

omnium management

RAHMA ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

RAHMA ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82 اقامة 

52 شارع حسن 2 م ج فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RAHMA ELECTRO

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء و أشغال البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 82 اقامة 

52 شارع حسن 2 م ج فاس - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : علوي  الدهبي  الحبيب  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

حصة   500   : السيد بدر الزكاني 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

علوي  الدهبي  الحبيب  السيد 

رقم   13 بلوك  الهدى  حي  عنوانه)ا) 

55  40000 بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  الزكاني  بدر  السيد 

طريق فاس رقم 197 20000 صفرو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

علوي  الدهبي  الحبيب  السيد 

رقم   13 بلوك  الهدى  حي  عنوانه)ا) 

55  40000 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1913.

792I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

LIVRAISONS DU SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

Livraisons du Sud شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 
شارع االمة رقم 9 - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
32959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Livraisons du Sud
مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال و الخدمات
السجارة العامة

االستراد و السصدير
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 70000  -  9 القدس شارع االمة رقم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد عث ان الصدوق 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عث ان الصدوق عنوانه)ا) 
حي القدس شارع االمة رقم 9 70000 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عث ان الصدوق عنوانه)ا) 
حي القدس شارع االمة رقم 9 70000 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2125/20.

793I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAOURARACHTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب

TAOURARACHTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

تليشت ج اعة سيدي عياد - 

52400 الريش املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2017

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  04 شتن0ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  TAOURARACHTE الشريك الوحيد

درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

قصر  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

تليشت ج اعة سيدي عياد - 52400 

اسباب   : ل  نتيجة  املغرب  الريش 

اقسصادية.

قصر  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

تليشت ج اعة سيدي عياد - 52400 

الريش املغرب. 

و عين:

و  ياسين  زروال   السيد)ة) 

ج اعة  تليشت  قصر  عنوانه)ا) 

الريش املغرب   52400 سيدي عياد 

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  االبسدائية ب يدلت  بساريخ 

2020 تحت رقم 142.

794I
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COMICONE

LMISBAR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMICONE

رقم 1، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

LMISBAR MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

05، الطابق الثالث، ع ارة 33، 

االس اعلية 1 م.ج  - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LMISBAR MAROC

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة و البناء.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ،33 ع ارة  الثالث،  الطابق   ،05

االس اعلية 1 م.ج  - 50000 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
منيوي  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
منيوي   اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 86 اقامة االرز  53000 

افران املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
منيوي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 86 اقامة االرز  53000 

افران املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2670.

795I

Finconseil

H-BLUE GROUPEMENT
مج وعة ذات النفع االقسصادي

تأسيس شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc

 H-BLUE GROUPEMENT

مج وعة ذات النفع االقسصادي

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 

بوليفارد زركسوني رقم 2 رقم 

6 - 20200 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس مج وعة ذات النفع 

االقسصادي 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

543659

 07 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتن0ر 

النفع  ذات  ملج وعة  األسا�سي 

االقسصادي بامل يزات السالية:

ذات  مج وعة   : الشركة  شكل 

النفع االقسصادي.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.H-BLUE GROUPEMENT

غرض الشركة بإيجاز : االسسغالل 

الزراعي.

 46  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6 رقم   2 رقم  زركسوني  بوليفارد 
امل لكة  البيضاء  الدار   20200  -

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
H-FARM :  500 حصة  الشركة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 BLUE LENA :  500 الشركة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   H-FARM الشركة 
رقم   2 رقم  زركسوني  بوليفارد   46
امل لكة  البيضاء  الدار   20200  6

املغربية.
عنوانه)ا)   BLUE LENA الشركة 
رقم   2 رقم  زركسوني  بوليفارد   46
امل لكة  البيضاء  الدار   20200  6

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى الدردري عنوانه)ا) 
حي   02 شقة   65 سكنية  ع ارة 
امل لكة  اغادير   20200 املح ادي 

املغربية
السيدة مغرفاوي هدى عنوانه)ا) 
 20200 فاونتي  هاي   239 قطاع 

اغادير امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
796I

CABINET BCA SARL

كارا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

كارا شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسيرة 

رقم 644 - 60550 جرادة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.26257

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 ف0راير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنحدو  رشيد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   100

)ة) خالد   السيد  200 حصة لفائدة  

املالكي بساريخ 13 ف0راير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   04 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1845.

797I

GMAT TRANS

GMAT TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة دات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

مسؤولية   ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة دات الشريك الوحيد دات 

الخصائص السالية :

التس ية :   

GMAT TRANS

دات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

. الغرض :  وكيل شحن البضائع

 47 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

مفساح الخير شارع ولي العهد طنجة  

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي
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درهم للحصة   100 حصة   1000

الواحدة.

  الشريك الوحيد : 

املغربي  بن ومن  سعد  السيد 

الجنسية والحامل لبطاقة السعريف 

الوطنية 115276 حرف : ج ك.

ع ارة  النور  مج ع  ب  والساكن 

63 شقة رقم 170 طنجة  90100.

تم تعيين السيد سعد    : التسيير 

ألجل غير  للشركة   بن مومن مسير 

محدود.
رقم السقييد في السجل السجاري 

بطنجة  107737. 
للنشر واالعالم 

املسير : سعد بن مومن 

798I

العيون استشارات

RENTWEG4YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

RENTWEG4YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسيرة 

الخضراء القطاع 3  رقم 414 املر�سى 

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

33015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RENTWEG4YOU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء القطاع 3  رقم 414 

املر�سى - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : يونس  ويك ان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد ويك ان س ير :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  ويك ان  السيد 

120 حي الهدى   اقامة دار الهنا شقة 

80000 اكادير املغرب.

السيد ويك ان س ير عنوانه)ا) حي 
رقم  صنعاء  زنقة  الخضراء  املسيرة 

العيون   70000 املر�سى   09 01 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  ويك ان  السيد 

120 حي الهدى   اقامة دار الهنا شقة 

80000 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2153.

799I

األسساذة برى حفصة موثقة ب راكش

» مؤسسة البشير«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

األسساذة برى حفصة موثقة 

ب راكش

الكائنة ب 22,شارع األمير موالي عبد 

هللا, إقامة موالي سعيد, الطابق 

الثاني, املكسب رقم 11 ، 40000، 

مراكش املغرب

» مؤسسة البشير« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي مراكش, 

شارع االمير موالي عبد هللا, زاوية I و

H, صندوق ال0ريد 1508. مراكش, 

شارع االمير موالي عبد هللا, زاوية I و

H, صندوق ال0ريد 1508. 40000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5927

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2019 ف0راير   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- إقسناء األرا�سي العارية أو املبنية, 

مع أي م سلكات أو عقارات أو حقوق 

سواء  باملغرب,  مسواجدة  عينية 

بطريقة مباشرة أوغير مباشرة.

األرا�سي  تث ين  و  إسسغالل   -

أو بإظافة بنايات أو محالت  بكرائها, 

سكنية, 

مهنية , تجارية, صناعية, فنية, أو 

غيرها  قصد الكراء.

- القيام بأي ع ليات عقارية تهدف 

السجزئة,  القس ة,  البيع,  إلى الشراء, 

أو  التهييئة,  الكراء,  البناء,  املعاوضة, 

السجارية,  املهنية,  العقارات  إنشاء 

الصناعية,الفنية, أو السكنية. 

الترويج  بع ليات  القيام   -

العقاري.

الع ل على تعديل العقارات إن   -

لزم األمر.

الجزئي,   أو  الكلي  البيع  إعادة   -

العينية  للحقوق  أو  للعقارات 

العقارية.

التي  املواد  إسسيراد  بيع,  شراء,   -

تدخل في النشاطات املذكورة أعاله.

تجارية,  ع ليات  بأي  القيام   -

التي  و  عقارية,  أو  منقولة   مالية, 

من امل كن أن ترتبط بشكل مباشر 

نشاطات  أي  أو   , الشركة  بأنشطة 

م اثلة أو ملحقة.

و  تصدير  إسسيراد,  بيع,  شراء,   -

السفاوض في كل املنسوجات الورقية 

اللوازم  إلى  إظافة  الكسابة,  أدوات  و 

اللوازم  و  املكسبية  و  املدرسية 

القرطاسية, من بينها أوراق الطباعة, 

املواد  الكسب,  السجالت,  الكرتون, 

املصنعة املنقولة, و املادية و غيرها.

- إسسيراد ج يع السلع التي تدخل 

في إطار أنشطة الشركة.

و  امللصقات  كل  طباعة   -

الورق  وكذا  السجارية,  املطبوعات 

تكييف  و  تغليف  أجل  من  املقوى, 

املنسوجات.

و  تأجير   إنشاء,  بيع,  شراء,   -

الع ل  أوراش  ج يع  إسسغالل 

في  تدحل  والتي  باملغرب,  املسواجدة 

إطار الطباعة و تشكيل الكرتون.   

- صناعة املطبوعات بشكل عام, 

الطباعة  أع ال  بكل  القيام  وكذا 

و الطباعة الحجرية امللونة,  العادية, 

األوفس, وكذا الحفر الضوئي.

السحرير,  الطباعة,  على  الع ل   -

الكسب,  كل  في  السجارة,  وعلى  النشر 

و  الجرائد  امللصقات,  املجالت, 

الفنية,  السقنية,  األدبية,  أألع ال 

وغيرها.

القيام بأي ع ليات  وبشكل عام, 

جزئيا  أو  كليا  ترتبط  أن  ي كنها 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  وبطريقة 

بإحدى أو بكل الع ليات املنصوص 

ودعم  تسهيل,  قصد  أعاله,  عليها 

الشركة مع تشجيع  أنشطة  وتطوير 

و  قريب  من  أو  بعيد  من  الشراكة 

كيف ا كانت مع املقاوالت التى تسوخى 

أهدافا مشابهة أو ذات صلة بها.   .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   17 بساريخ  السجارية ب راكش  

2019 تحت رقم 107971.

800I
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ste cofiguer sarl

STE ALIKAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE ALIKAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الشوي0ر رقم 38 - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALIKAD SARL

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

جرسيف   35100  -  38 الشوي0ر رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العالي الشايب :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : السيد عبد القادر امغيوز 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشايب  العالي  عبد  السيد 

 35100 ح رية   حي  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب.

امغيوز  القادر  عبد  السيد 
 35100  2 الشوي0ر  حي  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشايب  العالي  عبد  السيد 
 35100 ح رية   حي  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب
امغيوز  القادر  عبد  السيد 
 35100  2 الشوي0ر  حي  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 861/2020.

801I

SARL

CAPILLOR CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
CAPILLOR 100.000 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 شارع 
أنفا،إقامة أزور رقم 11 ب - 22000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
455907

 14 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 شتن0ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CAPILLOR 100.000

غرض الشركة بإيجاز : هولدينغ.
 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - ب   11 رقم  أزور  أنفا،إقامة  شارع 

22000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أنيس الصفريوي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنيس الصفريوي عنوانه)ا) 
الذئاب   عين  هللا  لطف  تجزئة   5

22000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنيس الصفريوي عنوانه)ا) 
الذئاب   عين  هللا  لطف  تجزئة   5

22000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 4236.
802I

SODIGECO SARL

ARDEOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SODIGECO SARL
11 شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

50000، مكناس املغرب
ARDEOTRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 شارع 3 
إقامة إزدهار برج موالي ع ر مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22189

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    ARDEOTRAV
مقرها  وعنوان  درهم   900.000

اإلجس اعي 1 شارع 3 إقامة إزدهار برج 

موالي ع ر مكناس - 50000 مكناس 

املسبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

:إقامة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

املدينة 4 شقة 41 شارع املحطة م ج 

مكناس - 50000 مكناس املغرب. 

و عين:

و  تاجي   مح د    السيد)ة) 

 41 شقة   4 :إقامة املدينة  عنوانه)ا) 

 50000 املحطة م ج مكناس  شارع 

مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 544.

803I

األسساذة برى حفصة موثقة ب راكش

» مؤسسة البشير«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

األسساذة برى حفصة موثقة 

ب راكش

الكائنة ب 22,شارع األمير موالي عبد 

هللا, إقامة موالي سعيد, الطابق 

الثاني, املكسب رقم 11 ، 40000، 

مراكش املغرب

» مؤسسة البشير« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مراكش, 

شارع االمير موالي عبد هللا, زاوية I و

H, صندوق ال0ريد 1508. مراكش, 

شارع االمير موالي عبد هللا, زاوية I و

H, صندوق ال0ريد 1508. 40000 

مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.5927

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2019 ف0راير   08 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

»4.000.000 درهم« إلى »5.000.000 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   17 بساريخ  السجارية ب راكش  

2019 تحت رقم 107971.

804I

SARL

CAPILLOR CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

CAPILLOR CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 131 شارع 

أنفا،إقامة أزور رقم 11 ب - 22000 

الدار البيضاء املغرب.

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

455907

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   

تم تغيير   2020 مارس   03 املؤرخ في 

 CAPILLOR« من  الشركة  تس ية 

. »AERA CAPITAL« إلى »CAPITAL

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 10004.

805I

omnium management

ZGHOLI TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

ZGHOLI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 82 اقامة 

52 شارع الحسن الثاني  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZGHOLI TRAV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 82 اقامة 

 30000  - الثاني   شارع الحسن   52

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الزغلي  ع اد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزغلي  ع اد  السيد 

القرية  سنوس  بني  الحجاج ة  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزغلي  ع اد  السيد 

القرية  سنوس  بني  الحجاج ة  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1875.

806I

كومافيد

STE SOCOVEBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

كومافيد

10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة املغرب

STE SOCOVEBA SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 20 زنقة 

بركان وجدة - 60000 وجدة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14589

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تم اإلعالم 

و  الع راني  أمينة  الشريك   بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

يونيو   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :

السيد)ة) مح د الشرع املصباحي  

،  25 حصة .

الشرع  مصطفى  السيد)ة) 

املصباحي  ،  30 حصة .

الشرع  سكينة   السيد)ة) 

املصباحي  ،  15 حصة .

السيد)ة) نهيلة الشرع املصباحي  ،  

15 حصة .

السيد)ة) نوال الشرع املصباحي  ،  

15 حصة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   07 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1873.

807I

cabinet comptable aziz

TEQMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدارالبيضاء املغرب

TEQMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 194 محج 

رضا كديرة بن امسيك - 20450 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

429093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2019 مارس   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TEQMA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أدوات صحية بالج لة.

عنوان املقر االجس اعي : 194 محج 

 20450  - امسيك  بن  كديرة  رضا 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سعيد الراوي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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السيد رشدي رواح :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الراوي  سعيد  السيد 
عين   10 زنقة   7 تجزئة النسيم رقم 

الشق 20460 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  رواح  رشدي  السيد 
ش   1 ط  القالقس  ابن  زنقة   14
الدارالبيضاء   20040 بوركون   14

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الراوي  سعيد  السيد 
عين   10 زنقة   7 تجزئة النسيم رقم 

الشق 20460 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  رواح  رشدي  السيد 
 14 ش   1 زنقة ابن القالقس ط   14
بوركون 20040 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2019 تحت رقم 10135.
808I

AMDE

INFINITY EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INFINITY EXCHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 
س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب - 20340 الدارالبيظاء 
املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.444511
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   29 في  املؤرخ 
شركة   INFINITY EXCHANGE حل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي زنقة س ية،اقامة 

5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 

 - املغرب  22،النخيل،الدارالبيظاء  

نتيجة  املغرب  الدارالبيظاء   20340

ملشاكل مادية.

و عين:

صعصاع  شي اء    السيد)ة) 

ياس ينة  تجزئة   147 عنوانه)ا)  و 

املغرب  املح دية   20000 املح دية 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2020 يوليوز   29 بساريخ 

الطابق   ،3 شهرزاد  س ية،اقامة 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

الدارالبيظاء      20340  - املغرب 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745806.

809I

FACE FIDUCIAIRE

LAVERIE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

LAVERIE EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي األزهار 

تجزئة 18 ع ارة 214 رقم 11 األلفة 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.355309

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي    عبد  )ة)  السيد  تفويت 

الديناوي 1.000 حصة اجس اعية من 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

نوال  العفورة بساريخ 26 يناير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 731684.

810I

STE FIDMEK

MB2 IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

MB2 IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 7 

درب سيدي عبدهللا القصري السوتة 

مكناس - 50050 مكناس امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

50635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MB2  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.IMMOBILIER

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 7 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

درب سيدي عبدهللا القصري السوتة 

امل لكة  مكناس   50050  - مكناس 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د ما�سي :  330 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : السيد مح د البو عليوي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 340   : حدو�سي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ما�سي  مح د  السيد 
5 درب سيدي عبدهللا القصري  رقم 

مكناس   50050 مكناس  السوتة 

امل لكة املغربية.
عليوي  البو  مح د  السيد 

املنتزه  تجزئة   43 فيال  عنوانه)ا) 

شارع بئر انزران م.ج مكناس 50050 

مكناس امل لكة املغربية.

السيد حسن حدو�سي عنوانه)ا) 
78 ب م ع مكناس  رقم   6 مج وعة 

50050 مكناس امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ما�سي  مح د  السيد 
5 درب سيدي عبدهللا القصري  رقم 

مكناس   50050 مكناس  السوتة 

امل لكة املغربية
عليوي  البو  مح د  السيد 

املنتزه  تجزئة   43 فيال  عنوانه)ا) 

شارع بئر انزران م.ج مكناس 50050 

مكناس امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2719.

811I

FIDIRECTE

EM HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأس ال الشركة

FIDIRECTE

6 زنقة ايت با ع ران رقم 34 بلفدير 

CASA، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
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EM HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 14، زنقة 

لوسرن إقامة لطيفة، طابق1،  شقة 

3 - الدار البيضاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.268279

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 يونيو   10 في  املؤرخ 

خفض رأس ال الشركة ب بلغ قدره 

»450.000 درهم« أي من »550.000 

عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744792.

812I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE ASPAYR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE ASPAYR SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر تاغيا 

تنجداد كل ي ة فركلة العلوية - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE ASPAYR SARL
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة .
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تاغيا تنجداد كل ي ة فركلة العلوية 

- 52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اس اعيل دروك عنوانه)ا) 
قصر تاغيا تنجداد  52000 الرشيدية 

املغرب.
عنوانه)ا)  افضيم   علي  السيد 
 52000 تنجداد   توغاش  قصر 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اس اعيل دروك عنوانه)ا) 
قصر تاغيا تنجداد  52000 الرشيدية 

املغرب
عنوانه)ا)  افضيم   علي  السيد 
 52000 تنجداد   توغاش  قصر 

الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 813.

813I

AMDE

CARORTISANO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CARORTISANO SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : زنقة 

س ية،اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب زنقة س ية،اقامة 

شهرزاد 3، الطابق 5،رقم 

22،النخيل،الدارالبيظاء  املغرب 

20340 الدارالبيظاء املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.450903

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تقرر حل 

CARORTISANO SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 درهم 

زنقة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

الطابق   ،3 شهرزاد  س ية،اقامة 

22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 

س ية،اقامة  زنقة  املغرب 

5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 

املغرب  22،النخيل،الدارالبيظاء  

نتيجة  املغرب  الدارالبيظاء   20340

ملشاكل مادية.

و عين:

و  مهراوي  نعي ة    السيد)ة) 
الهناء  حي  زناتة  زنقة   16 عنوانه)ا) 

الدارالبيظاء   20000 البيضاء  ح  ح 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

زنقة  وفي   2020 يوليوز   23 بساريخ 

الطابق   ،3 شهرزاد  س ية،اقامة 

 20340  - 22،النخيل،    5،رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745809.

814I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE ATITA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 

بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

STE ATITA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تعاونية فرج هللا بوحلو تازة - 35000 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATITA TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL

 TRANSPORT DE

 M A R C H A N D I S E S P O U R

 LE COMPTE D

 AUTRUI(IMPORTATION ET

 EXPORTATION(MARCHAND

 OU INTERMEDIAIRE

.EFFECTUANT( 

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تعاونية فرج هللا بوحلو تازة - 35000 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : عطيطة  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : اعطيطة  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د عطيطة عنوانه)ا) 
دوار الحاجب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب.
السيد ك ال اعطيطة عنوانه)ا) 
دوار الحاجب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د عطيطة عنوانه)ا) 
دوار الحاجب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب
السيد ك ال اعطيطة عنوانه)ا) 
دوار الحاجب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   15 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 415.
815I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MAALAMAT TETOUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

MAALAMAT TETOUAN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 487 

شارع الدار البيضاء 487 شارع الدار 
البيضاء 93030 تطوان املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.21361
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
2020 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
شركة   MAALAMAT TETOUAN
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 487 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
شارع الدار البيضاء 487 شارع الدار 

املغرب  تطوان   93030 البيضاء 

نتيجة لعدم مزاولة نشاط الشركة .

و عين:

السيد)ة) انس  مرون  و عنوانه)ا) 

 93030 ح و  فيال   ، مرتيل  طريق 

تطوان املغرب  ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 487 وفي   2020 غشت   18 بساريخ 

شارع الدار البيضاء - 93030 تطوان 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

11 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2912.

816I

ساجيس كونساي

SH2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

SH2 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د السالوي ، رقم 55 ، اقامة 

مكاتب البساتين، مكسب 5، الطابق 

1 ، فاس 21 شارع عالل بن عبد هللا 

زنقة جرير الشقة 5 فاس 30000 

فاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.50791

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 شتن0ر   14 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»2.490.000 درهم« أي من »10.000 

عن  درهم«   2.500.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 2178.
817I

MARSO  REDOUANE

ONE4ALL MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MARSO  REDOUANE

 BD  MED V MIMOUSA 1 N 149.

32 ، 90000، TANGER MAROC

ONE4ALL MEDIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مسنانة 2,ط ر اقامة رقم 5535 , 

الطابق االر�سي  - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.101865

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2020 أبريل   30 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ONE4ALL MEDIA   مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

اإلجس اعي شارع مسنانة 2,ط ر اقامة 

رقم 5535 , الطابق االر�سي  - 90000 

طنجة املغرب نتيجة ل : عجز الشركة 

عن تحقيق هدفها.

شارع  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

 ,  5535 رقم  اقامة  ر  2,ط  مسنانة 

طنجة   90000  - االر�سي   الطابق 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الغني   خرشيش و 

  1 رقم   3 زنقة   3 الجيراري  عنوانه)ا) 

)ة)  املغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 2659.

818I

FIDUCIAIRE 2006

NEWLIFE BATTERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

NEWLIFE BATTERY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 147 شارع 

املقاومة اقامة افا الطابق 2 الشقة 

22 - 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471895

 04 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEWLIFE BATTERY

غرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

بيع  البطاريات.

 147  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  افا  اقامة  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء   20000  -  22 الشقة 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مرادي  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املهدي مرادي عنوانه)ا)  السيدة 

117 زنقة ابن فارس طابق 3 املعاريف 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مرادي  املهدي  السيد 

117 زنقة ابن فارس طابق 3 املعاريف 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745742.

819I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ASSURANCES OUBALHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC

 ASSURANCES OUBALHOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوفاء , 4 شارع االمل , مسجر رقم 

331 طريق صفرو  فاس 30000 

فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.62979

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابالحو  )ة) مح د   تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   5.652
5.652 حصة لفائدة  السيد )ة) وليد 

مقبوب  بساريخ 27 غشت 2020.
)ة) سعدية شفيق  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   1.348
4.348 حصة لفائدة  السيد )ة) وليد 

مقبوب  بساريخ 27 غشت 2020.
)ة) سعدية شفيق  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   3.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   4.348
غشت   27 بساريخ  السجاني  خديجة 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2149.

820I

FACE FIDUCIAIRE

LAVERIE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

LAVERIE EXPRESS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي األزهار 

تجزئة18 ع ارة 214 رقم 11األلفة - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.355309

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تعيين   2020 يناير   26 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العفورة نوال ك سير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 731684.

821I

CAFIGEC

BENLOUZA LIL BINAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

BENLOUZA LIL BINAA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيضاء 20100 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENLOUZA LIL BINAA

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

زنقة   26  : عنوان املقر االجس اعي 

 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 

20100 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد املجيد بنلوزة :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بنلوزة  املجيد  عبد  السيد 

 1 زنقة  الح د  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   20100 46 سيدي مومن  رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنلوزة  املجيد  عبد  السيد 

 1 زنقة  الح د  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   20100 46 سيدي مومن  رقم 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746092.

822I

N2M CONSEIL-SARL

NAKL ARRIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NAKL ARRIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي عاريض 

ل143 - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NAKL  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.ARRIF
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير
كراء شاحنات الس0ريد.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الناظور   62000  - ل143  عاريض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الغاني  عبد  بلكاسم  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الغاني  عبد  بلكاسم  السيد 
 62000  2 عاريض  حي  عنوانه)ا) 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغاني  عبد  بلكاسم  السيد 
 62000  2 عاريض  حي  عنوانه)ا) 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2945.
823I

ste cofiguer sarl

STE NET ORDIV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE NET ORDIV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملك فسح 

4 الطابق الثاني  تجزئة الراشيدية  

-14جرسيف - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NET ORDIV SARL AU

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  االمنية  والحراسة  الحدائق  امن 

السنظيف 

اشغال مخسلفة او البناء

وسيط تجاري .

عنوان املقر االجس اعي : ملك فسح 

الراشيدية   تجزئة  الثاني   الطابق   4

جرسيف   35100  - -14جرسيف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

مسعود  ايت  صفاء  السيدة 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مسعود  ايت  صفاء  السيدة 

 14 الراشيدية  تجزئة  عنوانه)ا) 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

مسعود  ايت  صفاء  السيدة 

 14 الراشيدية  تجزئة  عنوانه)ا) 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 860/2020.

824I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE KASSOU MEDDAH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 

بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

STE KASSOU MEDDAH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Avenue Kassou Meddah Imm

 Benosmane app 2 TAZA 35000

TAZA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KASSOU MEDDAH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

NEGOCIANT

PRESTATION DE SERVICE

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Avenue Kassou Meddah Imm

 Benosmane app 2 TAZA 35000

.TAZA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 200   : عادل  حداشة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  حداشة  السيد 

21 شارع قسو مداح تازة 35000 تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عادل  حداشة  السيد 

21 شارع قسو مداح تازة 35000 تازة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 416.

825I

STE GEST CLA COM SARL

 STE ATLASNOV
 TECHNIQUE IRRIGATION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE ATLASNOV TECHNIQUE

IRRIGATION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
تدفالت تغزوت تنغير - 45800 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 STE ATLASNOV TECHNIQUE

.IRRIGATION SARL
و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلفة 
-السقي بالسنقيط

-تركيب و بيع االلواح الش سية.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تدفالت تغزوت تنغير - 45800 تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 400   : الحافظي  عي�سى  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 600   : السيد الحسين الحافظي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عي�سى الحافظي عنوانه)ا) 
 45800 تنغير  تغزوت  تدفالت  دوار 

تنغير املغرب.
الحافظي  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) 57 الشقة 10 زنقة 14 حي 
واد فاس فاس 30100 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

الحافظي  الحسين  السيد 
عنوانه)ا)    57الشقة 10 زنقة 14 حي 

واد فاس فاس 30100 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بساريخ  االبسدائية بتنغير  

2020 تحت رقم 501.

826I

N2M CONSEIL-SARL

MAKHLOUFI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MAKHLOUFI AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

امباركا حا�سي بركان   - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAKHLOUFI AGRI

ب عالجة   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع   - العضوية  النفايات  تسويق  و 

تحويل  العضوي-  الدبال  تسويق  و 

النفايات..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000  - بركان    حا�سي  امباركا 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مخلوفي سعيد  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  مخلوفي  السيد 
 62000 بركان    امباركا حا�سي  دوار 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  مخلوفي  السيد 
 62000 بركان    امباركا حا�سي  دوار 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 07 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3013.

827I

STE IFNI CONSEILS SARL

شركة  فورميديكال

STE FORMEDICAL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE IFNI CONSEILS SARL
 N°39 BLOC 3 AV EL MASSIRA
 CLM SIDI IFNI ، 85200، SIDI

IFNI MAROC
 STE  شركة  فورميديكال

FORMEDICAL     شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
املقاومة رقم 64 قيسارية كرينسون 
املحيط الرباط - 10140 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145665
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة    : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 
   STE FORMEDICAL  فورميديكال

اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع املعدات واللوازم الطبية

 و مواد السج يل.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
قيسارية كرينسون   64 املقاومة رقم 
الرباط   10140  - الرباط  املحيط 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي: 
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لعبوري  الزهراء  فاط ة  السيدة 
بالد   01 زنقة   01 رقم  عنوانه)ا) 
الراي�سي حي ابي رقراق الرباط 10140 

الرباط املغرب.
السيد مح د الح دي عنوانه)ا) 
 159 رقم  فيال  الجزيرة  تجزئة 
تيفلت   15400 تيفلت  البحراوي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف لعبوري عنوانه)ا) 
رقم 01 زنقة 01 بالد الراي�سي حي ابي 
رقراق الرباط 10140 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106533.
828I

سنيكار

سنيكار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سنيكار
10، زنقة الحرية، الطابق 3، الشقة 

رقم 5 ، 20120، الدار البيضاء 
املغرب

سنيكار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 10، زنقة 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 

الدار البيضاء 20120 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471019

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : سنيكار.

املشاريع   : بإيجاز  غرض الشركة 

الرياضية و الفنية.
عنوان املقر االجس اعي : 10، زنقة 

 5 رقم  الشقة   ،3 الطابق  الحرية، 

20120 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة دنيا بنسلي ان عنوانه)ا) 

20140 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

السيد عادل السعداني عنوانه)ا) 

20300 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دنيا بنسلي ان عنوانه)ا) 

20140 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 380.

829I

Sonrisa

GHAITH TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

GHAITH TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي :   قصر 

سرغين الخنك  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12519

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2019 نون0ر   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   GHAITH TRAV حل 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 - قصر سرغين الخنك   اإلجس اعي   

نتيجة  املغرب  الرشيدية   52000

لنقص الس ويل واملنافسة.

و عين:

و  الحسين  اعسو   السيد)ة) 

الخنك  سرغين  قصر  عنوانه)ا)  

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

قصر  وفي     2020 يوليوز   28 بساريخ 

الرشيدية   52000  - سرغين الخنك  

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 249.

830I

LMC CONSEILS

STE S.P.S TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LMC CONSEILS

شارع مح د الخامس قنطرة سوس 

ع ارة األزرق الطابق الثاني رقم 

19 ايت ملول ، 86150، ايت ملول 

املغرب

STE S.P.S TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 4 

رقم 180 حي العرب ازرو ايت ملول - 

86150 ايت ملول املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12733

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  01 شتن0ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأس الها    STE S.P.S TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

حي   180 رقم   4 بلوك  اإلجس اعي 

86150 ايت  العرب ازرو ايت ملول - 

ملول املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.

 4 و حدد مقر السصفية ب بلوك 

رقم 180 حي العرب ازرو ايت ملول - 

86150 ايت ملول املغرب. 

و عين:

و  الجاللي  ايت  رشيد   السيد)ة) 

عنوانه)ا) بلوك 1 رقم 55 حي العرب 

86150 ايت ملول املغرب  ايت ملول 

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1507.

831I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MOULOUYAGRI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 STE MOULOUYAGRI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي ، ملك الزيسونة شارع 

مح د الخامس جرسيف - 35100 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2020/1865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOULOUYAGRI SARL

-دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب نظام الري

وتركيب  املخسلفة  البناء  -أع ال 

الصالح  واملاء  الكهربائية  الشبكة 

للشرب.

-السفاوض ..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  الزيسونة  ملك   ، األر�سي 

 35100  - مح د الخامس جرسيف 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : السيد بدر عزوزي  

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد طارق الفاللي  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزوزي   بدر  السيد 

 35100 جرسيف  الح زاوية  تجزئة 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  الفاللي   طارق  السيد 

حي النكد جرسيف 35100 جرسيف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عزوزي   بدر  السيد 

 35100 جرسيف  الح زاوية  تجزئة 

جرسيف املغرب

عنوانه)ا)  الفاللي   طارق  السيد 

حي النكد جرسيف 35100 جرسيف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 858/2020.

832I

KHM CONSULTING

KHM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باع ران امل ر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 

شارع مح د الخامس و املقاومة ، 

20050، الدار البيضاء املغرب

KHM CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زنقة 
ايت باع ران امل ر ب الطابق االول  

الشقة رقم 106 ملسقى شارع مح د 

الخامس - 20050 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.299847
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خ0زي  مح د  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   300
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) مينة 

موال بساريخ 01 شتن0ر 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745920.

833I

FIDUCIAIRE RIHAB MAZAGAN SARL

ZAHRA STAR
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE RIHAB MAZAGAN
SARL

 ،k3 نج ة الجنوب 3، الع ارة
الشقة 19 ، 24020، الجديدة 

املغرب
ZAHRA STAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 
شهرزاد 3، زنقة سومية، رقم 

22، النخيل، الطابق 5  - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.375541
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  17 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الشركة،  حصص  ج يع   تفويت 
العربي  السيد  حصة،   1.000
امين  السيد  حصة،  البوجاني900 
حصة،   100 البوجاني  عبدالقادر  

لفائدة السيداشرف حجيج،  
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
قبول اسسقالة السيد العربي  مايلي: 
البوجاني من منصبه ك سير للشركة 

وت0رئسه بدون تحفظ،

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

احجيج  اشرف  السيد  تعيين  مايلي: 

 M الوطنية  السعريف  بطاقة  رقم  

582198، ك سير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة، 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الصفة القانونية للشركة من: 

شركة ذات املسؤولية املحدودة، الى: 

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد،

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: اعطاء كامل الصالحية للسيد 

اشرف حجيج، رقم  بطاقة السعريف 

وحيد  ك  ثل   M582198 الوطنية 

بالسوقيع الوحيد لصالحها  للشركة، 

وباس ها امام ج يع واإلدارات العامة 

واملؤسسات االئس انية   ، أو الخاصة 

وأي هيئة   .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

لشركة  االسا�سي  القانون  تحيين 

باخد عين االعسبار السعديالت املحدة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 741137.

834I

FIDUCAB

G 5 CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCAB

 RUE EL QOURI  IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA

MAROC

G 5 CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 زنقة 

شكيب آرسآلن إقامة ياسر مكسب 

01 - 14000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.41861

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 ف0راير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة)  ٱح د الفهدي 

 33 أصل  من  اجس اعية  حصة   33

أح د  )ة)   السيد  لفائدة   حصة 

السندالي بساريخ 22 ف0راير 2020.

)ة)  هيسم اجغيدر  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   111

111 حصة لفائدة  السيد )ة) أح د 

لسندالي بساريخ 22 ف0راير 2020.

)ة) بس ة اجغيدر  تفويت السيد 

 56 أصل  من  اجس اعية  حصة   56

أح د  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

السندالي بساريخ 22 ف0راير 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 2130.

835I

إئس انية BKM لإلرشادات

STE CETRAMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئس انية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

STE CETRAMIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

تيزيليت  تزارين - 47900 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2557

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    STE CETRAMIC

100.000 درهم.
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دوار  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
زاكورة   47900  - تزارين  تيزيليت  
املغرب نتيجة ل : مرض مزمن لل سير 

و عدم اجراء اي مداخيل للشركة.
دوار  ب  السصفية  مقر  حدد  و 
زاكورة   47900  - تزارين    تيزيليت  

املغرب. 
و عين:

و  الفهمي  مح د   السيد)ة) 
تزارين    تيزيليت   دوار  عنوانه)ا) 
)ة)  زاكورة املغرب ك صفي   47900

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 472.
836I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

FARLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
FARLOG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 
شارع الزنقة 6 الرقم 45 الطابق 
األر�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471724

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FARLOG

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 45 الرقم   6 الزنقة  شارع  القدس 

الدار   20000  - األر�سي  الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.700.000 درهم، مقسم كالسالي:

 27000  : السيد الحاج االشعاري 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحاج األشعاري عنوانه)ا) 
الصحراوي  القادر  عبد  شارع   182

البيضاء  الدار   20000 الرح ة   حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحاج األشعاري عنوانه)ا) 
الصحراوي  القادر  عبد  شارع   182

البيضاء  الدار   20000 الرح ة   حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.

837I

N2M CONSEIL-SARL

DON PASTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

DON PASTEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

سالم بني انصار الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DON  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.PASTEL

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلويات

السصدير و االسسيراد.

: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 

 62000  - الناظور  انصار  بني  سالم 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بزاير سناء :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سناء  بزاير  السيدة 

 62000 حي ايت عي�سى بني انصار  

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سناء  بزاير  السيدة 

 62000 حي ايت عي�سى بني انصار  

الناظور  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 25 غشت 

2020 تحت رقم 2889.

838I

KBH CONSULTING

REPHAK SA
شركة املساه ة

تفويت حصص

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

REPHAK SA شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزءة 

37 حي الصناعي بير رامي - 14000 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.53153

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) مصطفى ادويري 

من  اجس اعية  حصة   5.000 علوي 

السيد  لفائدة   حصة   5.000 أصل 

 22 بساريخ   SAIS UNION SARL )ة) 

يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2537.

840I

ائس انية ماهر

شركة نيم انتاج
شركة السضامن

تفويت حصص

ائس انية ماهر

1 ع ارة العبا�سي شارع عالل بن 

عبد هللا ، 26050، ابن أح د 

املغرب

شركة نيم انساج شركة السضامن
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وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الش امطة بني ايدو واد النعناع إبن 

أح د - 26050 ابن أح د املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.147

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فصال  زهرة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   230

230 حصة لفائدة  السيد )ة) حسن 

فصال بساريخ 31 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بساريخ  اح د   ب0ن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 24.

841I

مركز تنغير لل حاسبة و التسيير

SORDYM-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز تنغير لل حاسبة و التسيير

رقم 394 تجزئة اديس نغير شارع 

مح د الخامس تنغير اقليم تنغير، 

45800، تنغير املغرب

SORDYM-TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اغنسلن اكنيون تنغير - 45800 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SORDYM-TRAV

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و االشغال املخسلفة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اغنسلن اكنيون تنغير - 45800 تنغير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 5.000   : السيد امبارك ارجدال 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امبارك ارجدال عنوانه)ا) 

 45800 دوار اغنسلن اكنيون تنغير 

تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امبارك ارجدال عنوانه)ا) 

 45800 دوار اغنسلن اكنيون تنغير 

تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بتنغير   االبسدائية 

2020 تحت رقم -.

842I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BIOSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

BIOSPACE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املدينة 

الخضراء ج اعة بوسكورة 

TF47754/C - 27182 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.416275

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   100 ملساوي 

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

أمينة مسق بساريخ 08 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746035.

843I

االتقان للحسابات

ATTAWFIQ BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

ATTAWFIQ BUILDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بني 

بوغ ارن الشرقية قلعية احدادا 

الناظور - 62673 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATTAWFIQ BUILDING

- اسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

 QUINCAILLERIE(  وتصدير األجهزة

) واملنسجات الغذائية.

دوار بني   : عنوان املقر االجس اعي 

احدادا  قلعية  الشرقية  بوغ ارن 

الناظور - 62673 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : شالل  توفيق  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شالل  توفيق  السيد 

احدادا  دوار بني بوغ ارن الشرقية  

الناظور 62673 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شالل  توفيق  السيد 

احدادا  دوار بني بوغ ارن الشرقية  

الناظور 62673 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 28 غشت 

2020 تحت رقم 2931.

844I

KAMAR BENOUNA

 REPBOIS
ش م م 

 دات مساهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
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REPBOIS ش م م  دات مساهم 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 

اقامة رامي زنقة سبسة - 20590 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

460465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

مساهم  دات  م   م  ش   REPBOIS

وحيد.

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع ليات الدراسات الث سيل الوشاطة 

ج يع  على  الع والت  و  الشحن 

املنسجات و الخدمات 

-ج يع الخدمات بكافة انواعها 

ج يع  اسسخدام  و  -ت ثيل 

الغالمات السجارية 

االسسحواد على حصة او مصلحة 

دات موضوع  او شركة  اي ع ل  في 

م اثل او مرتبط .

 7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 20590  - سبسة  زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 : كافا  بانوس  اونطونيو   السيد 

200 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

كاف  بانوس  اونطونيو   السيد 

عنوانه)ا) ساخة بيك�سي 6-2  البورايا 

46120 فلنسيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

كاف  بانوس  اونطونيو   السيد 

عنوانه)ا) ساخة بيك�سي 6-2  البورايا 

46120 فلنسيا اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2020 تحت رقم 734544.

845I

SOCIETE MODYANI SARL

POULS AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

POULS AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

الكائنة  بسجزئة باب سبسة شارع 

أجدير رقم 25 الطابق االول رقم 1 

الفنيدق - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.POULS AUTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق فقط.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  سبسة  باب  بسجزئة  الكائنة  

 1 الطابق االول رقم   25 أجدير رقم 

الفنيدق - 93100 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الوطاوي  الهيشو  أسامة  السيد 

درهم   1.000 بقي ة  حصة   100   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الوطاوي  الهيشو  أسامة  السيد 

عنوانه)ا) دوار بليونش قيادة بليونش 

الفنيدق 93100 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخ ال  الدين  صالح  السيد 

إقامة  علييعسة  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   06 شقة   01 و  ط  الجبلي 

93000 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 2885.

846I

ste al moustakbal conseil

STE SAMINA TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STE SAMINA TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الكرادسة سيدي العابد القرية 

تاونات - 34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAMINA TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

القرية  العابد  سيدي  الكرادسة 

تاونات - 34000 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اح د س ينة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد منعم س ينة :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  س ينة  اح د  السيد 

دوار الكرادسة سيدي العابد القرية 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

عنوانه)ا)  س ينة  منعم  السيد 

دوار الكرادسة سيدي العابد القرية 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  س ينة  اح د  السيد 

دوار الكرادسة سيدي العابد القرية 

تاونات 34000 تاونات املغرب

عنوانه)ا)  س ينة  منعم  السيد 

دوار الكرادسة سيدي العابد القرية 

تاونات 34000 تاونات املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2020 تحت رقم 330.

847I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

ECHATEA LABIAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال0ريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

ECHATEA LABIAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم 2211 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

33009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ECHATEA LABIAD

السياحة   : غرض الشركة بإيجاز 

و مخسلف الخدمات و االشغال ذات 

الصلة

النقل السياحي وتنظيم الرحالت 

ومخسلف األنشطة ذات الصلة

السجارة العامة

االستراد و السصدير

مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 70000 -  2211 الوفاق بلوك د رقم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : السيد سداتي الع ري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مدينة الوفاق بلوك د رقم 
2211 عنوانه)ا) مدينة الوفاق بلوك 
د رقم 2211 70000 االعيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مدينة الوفاق بلوك د رقم 
2211 عنوانه)ا) مدينة الوفاق بلوك 

د رقم 2211 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2004/20.

848I

COMPTE A JOUR

TASSAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TASSAMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الكندي زنقة رقم 39 رقم 2 - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TASSAMI

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثاث   الخشب  تفريق  و  اسسيراد 

االثواب  الورق. .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الكندي زنقة رقم 39 رقم 2 - 62000 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 99.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

  : بوعرورو  الرح ان  عبد  السيد 

330 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

السيد عبد الص د عزوزي :  330 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : العزوزي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بوعرورو  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي املطار املج وعة 2 رقم 

81 62000 الناظور املغرب.

عزوزي  الص د  عبد  السيد 

اوندت  تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62000  04 رقم   36 ايلو 

املغرب.

السيد مح د العزوزي عنوانه)ا) 

الناظور   62000 بويزارزارن  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوعرورو  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي املطار املج وعة 2 رقم 

81 62000 الناظور املغرب

عزوزي  الص د  عبد  السيد 

اوندت  تجزئة  املطار  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62000  04 رقم   36 ايلو 

املغرب

السيد مح د العزوزي عنوانه)ا) 

الناظور   62000 بويزارزارن  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3046.

849I

NADOFISC SARL

MIROTRANS
إعالن مسعدد القرارات

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

MIROTRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

الجيش امللكي رقم 410 - - الناضور 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.20283

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  28 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  بين  تم  الدي  الحصص  بيع 

للبطاقة  الحامل  مح د  بنيعكوب 

كبائع  386220س   رقم  الوطنية 

 100 حصة بقي ة   330 من جهة ل 

املشتريان كال  لفائدة  للحصة  درهم 

: السيد حداد فريد الحامل  
ّ
على حدا

450319س  رقم  الوطنية  للبطاقة 

 100 بقي ة  حصة   170 ل  مشتري 

الزيدي  السيد  و  للحصة  درهم 

مي ون الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

حصة   160 مشتري ل  288166س  

درهم للحصة من جهة   100 بقي ة 

أخرى.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة السيد بنيعكوب مح د من 

مهامه ك سير للشركة
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين السظام االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

بين  الشركة  راس ال  تقسيم  مايلي: 

فريد  حداد  السيد  شركائهاكالسالي: 

50000 درهم والسيد الزيدي مي ون  

50000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم حصص الشركة بين شركائها: 

السيد حداد فريد  500 حصة بق ة 

الزيدي  والسيد  للحصة  درهم   100

مي ون  500 حصة بق ة 100 درهم 

للحصة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

طرف  من  الشركة  تسيير  مايلي: 

والسيد  فريد  السيد حداد  مسيريها 

الزيدي مي ون

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3030.

850I

bemultico  بي ولسيكو

GSTP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بي ولسيكو

رقم 106 شقة رقم 01 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

GSTP   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 04 

الطابق االول جناح ب ع ارة 02 

الشروق رياض وسالن مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.  GSTP : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

مقاول    : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية

االشغال املخسلفة او البناء

السفاوض.

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة  ب  جناح  االول  الطابق   04

 - الشروق رياض وسالن مكناس   02

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس منير :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس منير عنوانه)ا) بلوك 

17 رقم 388 حي السالم سال 11150  

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس منير عنوانه)ا) بلوك 

17 رقم 388 حي السالم سال 11150  

سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2705.

852I

العيون استشارات

AIT AMOR FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

AIT AMOR FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بسجزئة 

املسيرة الخضراء الشطر الثالث 

رقم 412 باملر�سى  - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

33011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AIT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMOR FISH

كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحري  الصيد  بالنشاط  مايسعلق 

وبيع االس اك بالج لة والسقسيط.....

بسجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الثالث  الشطر  الخضراء  املسيرة 

العيون   70000  - باملر�سى    412 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ايت ع ر  السيد عزيز 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع ر  ايت  عزيز  السيد 
 46000 زنقة الفران حي املسجد   16

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ع ر  ايت  عزيز  السيد 
 46000 زنقة الفران حي املسجد   16

اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2151.

855I

Société marocaine de révision des comptes

PACKEA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
PACKEA GROUP »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: 15 زنقة 

ابراهيم النخعي املعاريف الدار 
البيضاء. - - الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.362887
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   2020 غشت   24 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
PACKEA
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744680.

856I

OFRAC GROUP SARL

OFRAC GROUP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OFRAC GROUP SARL

46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

رقم 6 الدار البيضاء ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

OFRAC GROUP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 

6 الدار البيضاء  - 20000 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470673

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OFRAC GROUP SARL

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الهاتفي والسجارة اإللكترونية.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 الدار 

البيضاء   الدار   20000  - البيضاء  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 40.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

هيرفي  رولوند  فرانك  السيد 

400 حصة بقي ة    : بوكاسا مالونكا  

100 درهم للحصة .

السيد كلوديل شيريدون كي بوني 

مبياال :  400 حصة بقي ة 100 درهم 

للحصة .

  : السيدة اورنيلي بيرنيل ميسامو 

400 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

هيرفي  رولوند  فرانك  السيد 
زنقة   15 عنوانه)ا)  مالونكا   بوكاسا 

 3 الشقة   2 الطابق  سانيس  سان 

الدار   20000 بلفيدير الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

السيد كلوديل شيريدون كي بوني 
الشهدية   94 رقم  عنوانه)ا)  مبياال 

مكناس   20000 املنصور مكناس   1

املغرب.

ميسامو  بيرنيل  اورنيلي  السيدة 
عنوانه)ا) 15 زنقة سان سانس طابق 
البيضاء  الدار  بلفيدير   3 رقم   02

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

هيرفي  رولوند  فرانك  السيد 
زنقة   15 عنوانه)ا)  مالونكا   بوكاسا 

 3 الشقة   2 الطابق  سانيس  سان 

الدار   20000 بلفيدير الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

السيد كلوديل شيريدون كي بوني 
الشهدية   94 رقم  عنوانه)ا)  مبياال 

مكناس   20000 املنصور مكناس   1

املغرب

ميسامو  بيرنيل  اورنيلي  السيدة 
عنوانه)ا) 15 زنقة سان سانس طابق 
البيضاء  الدار  بلفيدير   3 رقم   02

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 2467.

857I

شركة رياض للحسابات

LAKUIRI CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة رياض للحسابات

39 شارع الدار البيضاء ، 62000، 

الناظور املغرب

LAKUIRI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي اس اعيل رقم 58 - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LAKUIRI CASH

احداث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكالة لسحويل األموال بع ولة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62000  -  58 رقم  موالي اس اعيل 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : رشيد  لقويري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  لقويري  السيد 

 19 رقم   51 زنقة  ابراهيم  أوالد  حي 

62010 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  لقويري  السيد 

 19 رقم   51 زنقة  ابراهيم  أوالد  حي 

62010 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 19 غشت 

2020 تحت رقم 2830.

858I

SOCIETE MODYANI SARL

SOCIETE MODYANI

SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ABDELLAH FNIDEQ 93100

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجس اعي : باب سبسة رقم 

656 الطابق األول رقم 1 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 27493

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2020 7 سبس 0ر   

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة   تس ية 

 IBERIA : االقسضاء ب خسصر تس يتها

.TIRE
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اسسيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واكسسوارات  العجالت  وتوزيع 

السيارات.

باب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1 الطابق األول رقم   656 سبسة رقم 

الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 380.000  : مبلغ رأس ال الشركة 

درهم مقسم كالسالي :

500 حصة   : السيد مح د كلوج 

بقي ة 380 درهم للحصة.

 500  : كلوج  الدين  نور  السيد 

حصة بقي ة 380 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 (1( عنوانه  كلوج  مح د  السيد 

 حي املرجة شارع مو�سى بن نصير رقم

 87 - 93100 الفنيدق املغرب.

عنوانه  كلوج  الدين  نور  السيد 

)1) تجزئة باب سبسة شارع العلويين 

 93100 األول  الطابق   207 ع ارة 

الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسيري الشركة :

 (1( عنوانه  كلوج  مح د  السيد 

حي املرجة شارع مو�سى بن نصير رقم 

87-93100 الفنيدق املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسطوان بساريخ 11 سبس 0ر 

2020 تحت رقم 2913.

859I

FIDALIC CONSEIL

ريم استيت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL

االزدهار امسداد ع ارة رقم 118 ، 

40000، مراكش املغرب

ريم اسسيت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق

فاس كل تر 12 دوار املح دية 

الويدان البور  - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ريم   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

اسسيت.

1/تجارة   : بإيجاز  غرض الشركة 

العامة 

2/مسير عقار 

3/وكيل عقاري .

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

فاس كل تر 12 دوار املح دية الويدان 

البور  - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الزياني  ريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزياني  ريم  السيدة 

 651 ا  شقة   1/2 ع ارة   4 ريحانة 

مراكش   40000 الرابع  الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزياني  ريم  السيدة 

 651 ا  شقة   1/2 ع ارة   4 ريحانة 

الطابق الرابع 40000 املغرب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115298.

860I

PERTINENT CONSEIL

ABRAJ LOKMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL

 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG

 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،

20260، CASABLANCA MAROC

ABRAJ LOKMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الكليات إقامة حبيبة زنقة 1 رقم 39 

الطابق الثاني شقة 1 الدار البيضاء 

- 20260 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

426063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ABRAJ : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LOKMANE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املسعددة واألشغال املرافقة .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الكليات إقامة حبيبة زنقة 1 رقم 39 

الطابق الثاني شقة 1 الدار البيضاء - 

20260 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  لق ان  السيد 

 20620 لعيايدة  دوار  عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب.

الرزاق  عبد  لق ان  السيد 

 0260 لعيايدة  دوار  عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبد  لق ان  السيد 

 20260 لعيايدة  دوار  عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 736161.

861I
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LE PREMIER CONSEIL

ORGG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ORGG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 

109الشقة رقم 43 الطابق 3 جليز 

مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.ORGG : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة أو البناء 

-السجارة ع0ر االنترنيت 

-االسسيراد والسصدير

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 

جليز   3 الطابق   43 109الشقة رقم 

مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين امكارو :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : امكارو   فاتحة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امكارو  ياسين  السيد 
الف   200 مشروع  ادميم  تجزئة 
33 ايت ملول . ايت ملول  سكن رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  السيدة فاتحة امكارو  
الف   200 مشروع  ادميم  تجزئة 
33 ايت ملول . أيت ملول  سكن رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيدة فاتحة امكارو  
تجزئة ادميم مشروع 200 الف سكن 

رقم 33 ايت ملول . مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115001.
862I

MOGADOR CONSULTING

دومين ليون سف-اكري

DOMAINE LION SF-AGRI    
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

دومين ليون سف-اكري    
 DOMAINE LION SF-AGRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شقة 
رقم 50 تجزئة البحيرة الصويرة. - 

44000 الصويرة املغرب .
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.4425

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 
سف-اكري     ليون  دومين  حل 
DOMAINE LION SF-AGRI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 
الصويرة.  البحيرة  تجزئة   50 رقم 
نتيجة  املغرب   الصويرة   44000  -
لألزمة الخانقة للشركة نظرا لضعف 
للشريك  الصحي  واملشكل  املبيعات 

الوحيد..
و عين:

 DE دي ليو  PETER السيد)ة) بيتر
LEEUW و عنوانه)ا) رقم 275 تجزئة 
الصويرة    44000 الصويرة   الرونق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 01 شتن0ر 2020 وفي شقة رقم 
50 تجزئة البحيرة الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 199.

863I

FIDUSCAL

 C.H.M BEN DAOUDI
SERVICES

إعالن مسعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 C.H.M BEN DAOUDI SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

152 رقم 2 حي موالي عبد هللا شارع 
القدس عين الشق الدار البيضاء - 

20480 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.472293

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  10 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
الشكل  تحويل   1- رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  القانوني: 
تحويل الشكل القانوني من شخص 

داتي الى شخص معنوي

-2 غرض الشركة: الذي  قرار رقم 

ينص على مايلي: شراء وبيع العقارات 

أو املعامالت العقارية األخرى

الشركة:  املال  راس   3- رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: تم تحديد راس 

13.685.000درهم  في  الشركة  مال 

عينية  حصة    136850 مقس ة الى 

املساه ة  معاهدة  عن  ناتج  دلك  و 

كد  و   10/08/2020 ب  املؤرخة 

لك السقييم املنجز من طرف الخبير 

املساه اتي

قرار رقم -4 التسيير : الذي ينص 

على مايلي: تم تعيين السيد املصطفى 

شهيب ك سير للشركة و دلك ملدة غير 

محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

راس املال الشركة

على  ينص  الذي   :37 رقم  بند 

مايلي: التسيير 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746071.

864I

N2M CONSEIL-SARL

TOUIL M TRANS-SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 TOUIL M TRANS-SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12428

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11-9 
زنقة بن خلدون الفسح ارك ان لوطا 

ارك ان  - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TOUIL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.M TRANS-SARL-AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمسعة غير املصاحبة لحساب الغير

السصدير و االسسيراد.

 9-11  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة بن خلدون الفسح ارك ان لوطا 

ارك ان  - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مروان  الطويل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مروان  الطويل  السيد 

تعاونية الفسح ارك ان كبدانة 62000  

الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مروان  الطويل  السيد 

تعاونية الفسح ارك ان كبدانة 62000  

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2944.

865I

FICODEF

MAISON TADLAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

املغرب

MAISON TADLAOUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

أح د شوقي قطعة 2 جنان فاس - 

30000  فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.63139

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) فيصل  تدالوي  

300 حصة اجس اعية من أصل 300 

كوثر بناني  )ة)  السيد  حصة لفائدة  

بساريخ 01 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2170/2020.

866I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

EXTRAT YAQOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

EXTRAT YAQOUT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلي، رقم 22 حي األمل - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXTRAT YAQOUT

غرض الشركة بإيجاز : بيع اللحوم 

بالج لة

بيع البيض بالج لة

مطاعم.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25000  - 22 حي األمل  السفلي، رقم 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بشرى  رازق  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشرى  رازق  السيدة 

308 حي القدس  شارع فلسطين رقم 

1 25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بشرى  رازق  السيدة 

308 حي القدس  شارع فلسطين رقم 

1 25000 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 714.

867I

Fiducie olympia sarl

ROCHSUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Fiducie olympia sarl

 1er  etage n°10groupe  10  rue

 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc

ROCHSUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 

الكويرة رقم 75 حي الس ديد الداخلة 

اكادير. - 80000 اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.42985

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 27 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

حي الس ديد   75 »بلوك الكويرة رقم 

اكادير   80000  - اكادير.  الداخلة 

حي   406 رقم   K »بلوك  إلى  املغرب« 

اكادير    80000  - اكادير.  الهدى 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96271.

868I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 SMART ECO HOUSE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

 SMART ECO HOUSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

ادريس لحريزي، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.438399

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فاهر  )ة) خديجة   تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

يوليوز   09 بساريخ  الكساني  بوزكري 

.2020

فاط ة كروم  )ة)   تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

يوليوز   09 بساريخ  الكساني  بوزكري 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20013.

869I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 GROUPE ULTRA ENERGIES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

 GROUPE ULTRA ENERGIES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثاني، شارع مح د السادس رقم 

837 - 25000 خريبكة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4237

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  31 غشت  املؤرخ في 

دامي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

أيوب ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 488.

870I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SMART ECO HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

SMART ECO HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 26 شارع 

ادريس لحريزي، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 - 20000 الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.438399

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20013.

871I

مكسب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

KAMAL-SAI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

KAMAL-SAI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي توطين: 

مكسب رقم 3 إقامة الياس ين 25 

بولفار يعقوب املنصور  - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAMAL-SAI TRANS

مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسسخدمين.

توطين:   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 25 الياس ين  إقامة   3 رقم  مكسب 

 14000  - املنصور   يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : صابح  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صابح  ك ال  السيد 

سيدي   14200 الواد  اجبيرات 

سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  صابح  ك ال  السيد 

سيدي   14200 الواد  اجبيرات 

سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.

872I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SMART ECO HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

SMART ECO HOUSE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26 شارع 

ادريس لحريزي، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 ، 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.438399

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  19 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الكساني بوزكري ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20013.

873I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SMART ECO HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

SMART ECO HOUSE »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 26 شارع 

ادريس لحريزي، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 6 املغرب 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.438399

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 19 يوليوز 2020

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

بيع  للشركة مع مقسضيات القانون: 

حصص

تغيير الشكل القانوني للشركة

تغيير املسيرين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20013.

874I

RD COMMUNICATION

 شركة بوبان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RD COMMUNICATION

172 زنقة وادي تاساوت االلفة الدار 

 CASABLANCA ،20100 ، البيضاء

MAROC

 شركة بوبان شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

اإلداري ع ارة رقم 2 الطابق السفلي 

 CHICHAOUA 41000     شيشاوة

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1463

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  مح د  )ة)  السيد  تفويت 

الرحيم أمين   القحطاني  500 حصة 

حصة   500 أصل  من  اجس اعية 

املودن   الجياللي    )ة)  السيد  لفائدة  

بساريخ 12 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 258/2020.

875I

N2M CONSEIL-SARL

EL HASSANI INSPAMAROC-

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

EL HASSANI INSPAMAROC-

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الثاني رقم 4  - 62000 الناظور  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 HASSANI INSPAMAROC-SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : اسسيراد و 

تصدير اكل الكالب.

بيع و توزيع اكل الكالب..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحسن االول زنقة 5 رقم 19 الطابق 

الناظور    62000  -   4 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

عبداملغيث  الحساني  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداملغيث  الحساني  السيد 

عنوانه)ا) زنقة فيديريكوكارسيا لوركا 

03 مليلية 62000 مليلية  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبداملغيث  الحساني  السيد 

عنوانه)ا) زنقة فيديريكوكارسيا لوركا 

03 مليلية 62000 مليلية  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 01 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2943.

876I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AHSAN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE

 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°2

، 60000، OUJDA MAROC

AHSAN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  و جدة، 

زنقة مح د عبد ع ارة سعد بلوك 

س الطابق االول رقم1 - 60000 

وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.30205

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خلوق  امليلود  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   300

300 حصة لفائدة  السيد )ة) رشيد 

املفسوحي بساريخ 08 شتن0ر 2020.
خلوق  امليلود  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   300

600 حصة لفائدة  السيد )ة) البشير 

هو�سي بساريخ 08 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   15 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1958.

877I

CABINET BADREDDINE

GASTRO DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب



12431 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

GASTRO DREAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الشهداء و زنقة القادسية الحي 

الشسوي - * مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.39959

الشريك  قرار  ب قس�سى 
يوليوز   02 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020
درهم«   5.000.000« قدره  ب بلغ 
إلى  درهم«   5.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   10.000.000«
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115401.
879I

CCE SERVICES

 SOCIETE DE LOCATION
 ET DE CONSTRUCTION
» IMMOBILIERE » SLCI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CCE SERVICES
حي القدس رقم 18 شارع جدة ، 

28820، املح دية املغرب
 SOCIETE DE LOCATION
 ET DE CONSTRUCTION

IMMOBILIERE » SLCI « شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 شارع 
الحسن الثاني  - 28800 املح دية 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5309

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
 2020 يوليوز   07 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 SOCIETE DE LOCATION

 ET DE CONSTRUCTION

مبلغ    »  IMMOBILIERE » SLCI
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

الحسن  شارع   6 اإلجس اعي  مقرها 

املغرب  املح دية   28800  - الثاني  
الشركة  خسائر  زيادة   : ل  نتيجة 

وعجزها عن االسس رار.

شارع   6 و حدد مقر السصفية ب 

املح دية   28800  - الثاني   الحسن 

املغرب. 

و عين:

نهوري    عبد اللطيف    السيد)ة) 

الثاني   الحسن  شارع   6 عنوانه)ا)  و 

ك صفي  املغرب  املح دية   28800

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1023.

880I

ساجيس كونساي

 CENTRE HOSPITALIER

PRIVE ACHAFI Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

 CENTRE HOSPITALIER PRIVE

ACHAFI Sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 4، 

إقامة الياقوت، رقم 12، شارع

 لال أمينة  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 CENTRE HOSPITALIER PRIVE

.ACHAFI Sarl
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مصحة.
 ،4 : شقة  عنوان املقر االجس اعي 
لال  شارع   ،12 رقم  الياقوت،  إقامة 

أمينة  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:
األحد  عبد  اإلدري�سي  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   9.000   :

للحصة .
 1.000   : إي ان  شفيق  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
األحد  عبد  اإلدري�سي  السيد 
الياقوت،  إقامة   ،4 شقة  عنوانه)ا) 
 30000 أمينة   لال  شارع   ،12 رقم 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  إي ان  شفيق  السيدة 
 ،12 رقم  الياقوت،  إقامة   ،4 شقة 
شارع لال أمينة  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
األحد  عبد  اإلدري�سي  السيد 
الياقوت،  إقامة   ،4 شقة  عنوانه)ا) 
 30000 أمينة   لال  شارع   ،12 رقم 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2163.

881I

SOCIETE MODYANI SARL

 SERVICES NAFIE EL

MAAZIZI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

 SERVICES NAFIE EL MAAZIZI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

األميرة شارع تولوس رقم 76 - 

93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICES NAFIE EL MAAZIZI

مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - البناء  آليات  كراء   - البناء  أع ال 

منعش عقاري.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

األميرة شارع تولوس رقم 76 - 93100 

الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12432

 600.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

املعزيزي  الرح ن  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : املعزيزي  الرح ن  عبد  السيد   

حصة   5000 م ثلة ب  آليات البناء 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

املعزيزي  الرح ن  عبد  السيد 

بني  ج اعة  عنينو  دوار  عنوانه)ا) 

 93000 الحبيب   جبل  حرشان 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املعزيزي  الرح ن  عبد  السيد 

بني  ج اعة  عنينو  دوار  عنوانه)ا) 

 93000 الحبيب   جبل  حرشان 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2020 تحت رقم 2816.

882I

CABINET BADREDDINE

S.N.L TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

S.N.L TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الصفاء 

24 شارع موالي عبد هللا الشقة رقم 

12 بلوك ب الطابق الثالث جليز  - * 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.47663

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 24 أبريل 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

عبد هللا  موالي  شارع   24 »الصفاء 

الطابق  ب  بلوك   12 رقم  الشقة 

الثالث جليز  - * مراكش املغرب« إلى 

تجزئة أرض العبدي املسار   6 »رقم 

طريق آسفي - * مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115400.

883I

N2M CONSEIL-SARL

SUIT SERVICE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SUIT SERVICE-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

مح د الخامس رقم 53 شقة 13 

العروي  - 62000  الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.20243

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

السصدير و االسسيراد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 03 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2978.

884I

KENZY AUDIT ET CONSEILS

 COUTURE 2 AM ET

NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KENZY AUDIT ET CONSEILS

 BUREAU 19 RUE TORRIS ET

 KENAFANI FEZ FEZ، 30000،

FEZ MAROC

 COUTURE 2 AM ET NEGOCE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 

الحفارين العشابين الفندق 5 

البطحاء فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 COUTURE 2 AM ET NEGOCE

.SARL

و  انساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق املالبس والثياب.

 8  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 5 الفندق  العشابين  الحفارين 

البطحاء فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 250   : الخنشوفي  السيدة ميساء 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عبد العزيز الع راني :  750 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الخنشوفي  ميساء  السيدة 
النرجس   زنقة مشليفن   4 عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب.
الع راني  العزيز  عبد  السيد 
زنقة مشليفن النرجس  ا4  عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخنشوفي  ميساء  السيدة 
النرجس  زنقة مشليفن   4 عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2125-2126.

885I

FIDECOM SARL

 FIDUCIAIRE DES EXPERTS
   COMPTABLES REUNIS

FIDECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDECOM SARL
46 شارع باسسور حي اللي ون الرباط 

، 10060، الرباط املغرب
 FIDUCIAIRE DES EXPERTS
   COMPTABLES REUNIS

FIDECOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46، شارع 
باسسور، حي اللي ون،  - 10060 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.23947

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 شتن0ر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) العربي  العوفير 
أصل  من  اجس اعية  حصة   2.083
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.083
 OXEA AUDIT & CONSEIL  شركة

SARLAU بساريخ 06 شتن0ر 2020.
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إكير  مارتين   )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   416

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   417

  OXEA AUDIT & CONSEIL  شركة

SARLAU بساريخ 06 شتن0ر 2020.

 1 إكير  مارتين   )ة)  تفويت السيد 

حصة   1 حصة اجس اعية من أصل 

ابن  غياتي  عزيز  )ة)  السيد  لفائدة  

زياد بساريخ 06 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106655.

886I

OREA

SOAX VENTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

SOAX VENTURES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 شارع 

املسيرة زنقة 6 أكسوبر 20100 

الدارالبيضاء - 20100 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SOAX  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.VENTURES

: املساه ة  غرض الشركة بإيجاز 

في شركات أو صناديق االستث ار

استشارية  خدمات  تقديم 

للشركات أو صناديق االستث ار.

شارع   6  : عنوان املقر االجس اعي 
 20100 أكسوبر   6 زنقة  املسيرة 
الدارالبيضاء - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   AXXAM :  250 الشركة 

بقي ة 25.000 درهم للحصة .
 SOUTHBRIDGE :  150 الشركة
حصة بقي ة 15.000 درهم للحصة .

 LEADSTONE :  50 الشركة 
حصة بقي ة 5.000 درهم للحصة .

الشركة HB CAPITAL :  50 حصة 
بقي ة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 6 عنوانه)ا)   AXXAM الشركة 
 20100 أكسوبر   6 شارع املسيرة زنقة 
الدار البيضاء   20100 الدارالبيضاء 

املغرب.
 SOUTHBRIDGE الشركة 
عنوانه)ا) 131 شارع أنفا اقامة أزور 
مكسب رقم 11 ب غوتيي الدارالبيضاء 

20060 الدار البيضاء املغرب.
LEADSTONE عنوانه)ا)  الشركة 
 20000 معاريف  الباتينية  زنقة   46
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)   HB 50.000 الشركة 
131 شارع أنفا اقامة أزور مكسب رقم 
 20060 الدارالبيضاء  غوتيي  ب   11

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 HIBA MRANI ALAOUI السيدة
اقامة الفوبورج أنفا مبنى  عنوانه)ا) 
الدار   20170 ف شقة رقم ف203 

البيضاء املغرب
 OMAR LEMRABET السيد 
عبد  بن  ادريس  زنقة   6 عنوانه)ا) 
املعاريف   3 شقة   2 طابق  السالم 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19797.

887I

Sacofi

STUDENTS FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Sacofi

 sidi moumen jdide groupe 6

 rue 8 numéro 103 Casablanca

 sidi moumen jdide groupe 6

 rue 8 numéro 103 Casablanca،

20400، Casablanca Maroc

STUDENTS FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

رياض السالم أ س 81  1 الطابق 

السفلي  املح دية - 28820 

املح دية املغرب  .

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.20603

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 يوليوز   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STUDENTS الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 رأس الها  مبلغ    FOOD

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 1   81 س  أ  السالم  رياض  تجزئة 

 28820  - املح دية  الطابق السفلي  

نقص   : نتيجة ل  املح دية املغرب   

رقم  انخفاض  نتيجة  املالية  املوارد 

معامالت الشركة.

تجزئة  ب  السصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   1   81 س  أ  السالم  رياض 

السفلي  املح دية - 28820 املح دية 

املغرب. 

و عين:
و  اهري ش  حسن    السيد)ة) 
دوار رزازكة سيدي مو�سى  عنوانه)ا) 
املح دية    28814 بن علي املح دية  

املغرب   ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1005.

888I

TEMESNA SARL

AGRO -KHALIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
AGRO -KHALIS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
 SETTAT الفسح رقم 11 كيسر سطات

26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.-KHALIS SARL AU
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زراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخضر.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 SETTAT الفسح رقم 11 كيسر سطات

26000 سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لكبير  خالص  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكبير  خالص  السيد 

دوار لكبابرة اوالد الزقاق كيسراوالد 

 26000 سطات   داود  بن  سيدي 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لكبير  خالص  السيد 

دوار لكبابرة اوالد الزقاق كيسراوالد 

 26000 سطات   داود  بن  سيدي 

سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسطات  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 1069/20.

889I

GHIZLANE DOUBLANE

TEXAS TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب

TEXAS TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BIS 24 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 IMM KHALIFA RUE ANATOLE

FRANCE - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TEXAS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TOUR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT TOURISTIQUE

.ROUTIER

 BIS  24  : عنوان املقر االجس اعي 

 IMM KHALIFA RUE ANATOLE

FRANCE - 24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لشرف علي :  5.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 6 عنوانه)ا)  علي  لشرف  السيد 

السودان   و  الصافي  زنقة  زاوية  فيال 

24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)  علي  لشرف  السيد 

السودان   و  الصافي  زنقة  زاوية  فيال 

24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 25304.

890I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 STAR HELP SERVICES SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

 STAR HELP SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة  

بس ة 2 اقامة 2 رقم 8 عين السبع 

الدار البيضاء - 20250 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STAR  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.HELP SERVICES SARL AU

خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الطعام ,السدريب والحضانة.

تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

عين السبع   8 رقم   2 اقامة   2 بس ة 

الدار البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة خديجة صادق 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة صادق عنوانه)ا) 

21 حي كيش  1 بلوك ج لرقم  اجتهاد 

االوداية 10160 ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة صادق عنوانه)ا) 

21 حي كيش  1 بلوك ج لرقم  اجتهاد 

االوداية 10160 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746067.

891I

FIDECOM SARL

 FIDUCIAIRE DES EXPERTS

   COMPTABLES REUNIS

FIDECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDECOM SARL

46 شارع باسسور حي اللي ون الرباط 

، 10060، الرباط املغرب

 FIDUCIAIRE DES EXPERTS

   COMPTABLES REUNIS

FIDECOM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46، شارع 

باسسور، حي اللي ون، - 10060 

الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.23947

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  07 شتن0ر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) غياتي 

تبعا  وحيد  ك سير  عزيز  زياد  ابن 

لقبول اسسقالة املسير.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106655.

892I

Société marocaine de révision des comptes

PAKTIV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PAKTIV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء شارع بوركون زنقة جعفر 

ابن حبيب اقامة املشرق 2 الطابق 

االول رقم 3. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PAKTIV

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسجات  ج يع  وتصدير  تجارة  و 

الصناعية..

الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة جعفر  بوركون  شارع  البيضاء 
الطابق   2 ابن حبيب اقامة املشرق 
االول رقم 3. - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الشركة ويك ان هولدينغ :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
هولدينغ  ويك ان  الشركة 
عنوانه)ا) شارع بوركون زنقة جعفر 
الطابق   2 ابن حبيب اقامة املشرق 
الدارالبيضاء   20000  .3 رقم  االول 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اشبارت حسن  السيد 
 12 زنقة  شاهو  سيدي  تجزئة 
 20000 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743394.

893I

LE PREMIER CONSEIL

AGATIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
AGATIP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
االع ال منارة شارع عبد هللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 
مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGATIP

: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة وج يع املسسلزمات

-معالجة االسطح

-بيع وشراء ج يع االليات .

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  هللا  عبد  شارع  منارة  االع ال 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : امكارو  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امكارو  مح د  السيد 
الحي الصناعي   100 زنقة فاس رقم 

اكادير . أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امكارو  مح د  السيد 
الحي الصناعي   100 زنقة فاس رقم 

اكادير . أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115272.

894I

مركز الجبايات و املحاسبة

BIBAMED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب

BIBAMED TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االول رقم 29 زنقة االوراس الخيام 

2 اكادير  - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIBAMED TRANS

غرض الشركة بإيجاز : 

نقل البضائع لحساب الغير.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول رقم 29 زنقة االوراس الخيام 2 

اكادير  - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد مح د تي ضالس 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : تي ضالس  كريم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

تي ضالس  مح د  السيد 
االوراس  زنقة   29 رقم  عنوانه)ا) 

اكادير   80000 اكادير    2 الخيام 

املغرب.
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السيد كريم تي ضالس عنوانه)ا) 
 2 الخيام  االوراس  زنقة   29 رقم 

اكادير  80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
تي ضالس  مح د  السيد 
االوراس  زنقة   29 رقم  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 اكادير    2 الخيام 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   15 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96267.
895I

FIDECOM SARL

MAX DOUJA
إعالن مسعدد القرارات

FIDECOM SARL
46 شارع باسسور حي اللي ون الرباط 

، 10060، الرباط املغرب
MAX DOUJA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
جعفر الصديق، أنس 1، الطابق 
األر�سي، أكدال - 10090 الرباط 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.52889

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
 ،  2020 يوليوز   27 يوم   املنعقد 
 ،MAX DOUJA شركة   لشركاء 
املحدودة،   املسؤولية  ذات  شركة 
درهم،   30.000.000 رأس الها 
زنقة  بالرباط،  اإلجس اعي  ومقرها 
الطابق   ،1 أنس  الصديق،  جعفر 
بالسجل  مسجلة  أكدال،  األر�سي، 
السجاري بالرباط تحت عدد 52889، 
تم إخبار الشركاء بأن األصل السجاري 
بالطابق  املوجود  باملحل  املسعلق 
السحت األر�سي الثاني للع ارة الكائنة 
بالرباط ، زنقة جعفر الصديق، أنس 

1، أكدال ، مساحسه 528 متر مربع – 

املشس لة    A78القس ة املفرزة رقم

متر مربع،   360 ، مساحسه  على فراغ 

من  املنظم  العلني  باملزاد  شراؤه  تم 

 ، بالرباط  السجارية  املحك ة  طرف 

خديجة  السيدة  طرف  من  ذلك  و 

الداودي).   السيد  )زوجة  الس0ر 

و تعس0ر السيدة خديجة الس0ر  هكذا، 

املالكة الوحيدة لل حل املسعلق بهذا 

األصل السجاري . وقد أجرت السيدة 

 MAX خديجة الس0ر هذا املحل لشركة

السسغالله ك سسودع    DOUJA sarl

لعرض سلعها وحاجياتها تحت إسم 

و   »  LE COIN DES MARQUES  «

فإن السيدة خديجة الس0ر  للسذكير، 

 MAX الوحيدة لشركة   املسيرة  هي 

.  DOUJA

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

السيدة  فإن  ذكر،  ما  لكل  تبعا  و 

الوحيدة  املالكة  تعس0ر  الس0ر  خديجة 

ذلك  في  ب ا  الذكر  السالف  لل حل 

األصل السجاري و الجدران .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم لم يسغير أي بند من بنود 

النظام األسا�سي للشركة: الذي ينص 

على مايلي: لم يطرأ أي تغيير .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106656.

896I

KYOTO CHEMICAL GROUP

KYOTO CHEMICAL GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KYOTO CHEMICAL GROUP

شارع  رقم 6 الجاهد ع ارة  داكي 

شقة ١ إيفرناج مراكش املغرب ، 

40020، مراكش املغرب

 KYOTO CHEMICAL GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع  

رقم 6 الجاهد ع ارة  داكي شقة 

١ إيفرناج مراكش املغرب مراكش 

40020 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

93237

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2018 أكسوبر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KYOTO CHEMICAL GROUP

مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

أو  )تاجر  والسصدير  االسسيراد 

وسيط)

 محطة خدمة السيارات.

شارع    : االجس اعي  املقر  عنوان 

شقة  داكي  ع ارة   الجاهد   6 رقم 

مراكش  املغرب  مراكش  إيفرناج   ١

40020 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2018 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 COMERCIAL KYOTO  الشركة

 CHEMICAL GROUP S.L :  100

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 PEREIRA BEJA السيد 

عنوانه)ا)   MARTINS ANTONIO

بورتاليجر   7300 ايلباس بورتاليجر 

ال0رتغال.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 PEREIRA BEJA السيد 

عنوانه)ا)   MARTINS ANTONIO

بورتاليجر   7300 ايلباس بورتاليجر 

ال0رتغال

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب راكش  بساريخ - تحت رقم 

.-

897I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 THE PARK AESTHETIC 

CENTERS SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 THE PARK AESTHETIC 

CENTERS SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 48 طابق 5 ع ارة رقم م س  8 

حديقة ك ال  - 28000 املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

26003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 THE   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

 PARK AESTHETIC CENTERS

.SARL-AU

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

العناية بالج ال وسبا .

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 8 5 ع ارة رقم م س   48 طابق  رقم 

املح دية   28000  - ك ال   حديقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : نادية  غنام  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نادية  غنام  السيدة 

 1 ع ارة   33 س  م  الشرف  تجزئة 

شقة 6 االلفة  20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  وفاء  غنام  السيدة 

34 ع ارة  02 م س   تزجزئة الشرف 

الدار   20000 االلفة   10 شقة   07

البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1017/2020.

898I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 SET TRANSPORT TOUMOH

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

 SET TRANSPORT TOUMOH

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم GH2-17 الطابق الثاني 

سيدي ال0ر نو�سي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SET TRANSPORT TOUMOH

.MAROC

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال0ري لج يع أنواع البضائع.

للبضائع  والدولي  املحلي  النقل 

والخدمات اللوجستية..

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

الثاني  الطابق   GH2-17 السقدم 

 - البيضاء  الدار  نو�سي  ال0ر  سيدي 

20610 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد العالي الفالح :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الفالح  العالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الريان زنقة 16 رقم 

البيضاء  الدار  مومن  سيدي   115

20400 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفالح  العالي  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة الريان زنقة 16 رقم 

البيضاء  الدار  مومن  سيدي   115

20400 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746068.

899I

mohammed boumzebra

BNI AMIR TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BNI AMIR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

الثاني الشقة رقم 3 حي الياس ين 

الرقم 83 - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4269

العام  الج ع  ب قس�سى 

شتن0ر   09 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020

درهم«   900.000,00« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 

  : عن طريق  درهم«   1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية بالفقيه بن صالح  

14 شتن0ر 2020 تحت رقم 263.

900I

CHAIRINVEST

CHAIRINVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAIRINVEST

13شارع أح د املجاطي ،إقامة 

ألبيس ، الطابق 1 الرقم 8 ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

CHAIRINVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13شارع 

أح د املجاطي ،إقامة ألبيس ، 

الطابق 1 الرقم 8 املعاريف - 20300 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHAIRINVEST

غرض الشركة بإيجاز : بناء مطور 

اسسيراد  وسيط  أو  تاجر  أو  عقارات 

إنشاءات  أو  أع ال  مقاول  وتصدير 

مسنوعة.

13شارع   : عنوان املقر االجس اعي 

 ، ألبيس  ،إقامة  املجاطي  أح د 

الطابق 1 الرقم 8 املعاريف - 20300 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : حسن   شاير  السيد 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن   شاير  السيد 
الرياض    حي   09 مكررمج وعة   60

25000 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسن   شاير  السيد 
الرياض    حي   09 مكررمج وعة   60

25000 خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
901I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE SOKIMPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
STE SOKIMPORT SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
داود ايت سدرات جبل سوفلى 
بومالن دادس  - 45150 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7039

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2020 يونيو   26 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     STE SOKIMPORT SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 
ايت  داود  سيدي  اإلجس اعي  مقرها 
سدرات جبل سوفلى بومالن دادس  - 

45150 تنغير املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق هدف الشركة.

السصفية ب سيدي  مقر  و حدد 

سوفلى  جبل  سدرات  ايت  داود 

تنغير    45150  - دادس   بومالن 

املغرب. 

و عين:

و  اكن  يوسف    السيد)ة) 

هولندا   4871 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 347.

902I

global compta et conseils

AZHAR COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 AZHAR COMMERCE ش.د.م.م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد عنوان و مقرها 

االجس اعي 

 شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب 10 

تحويل املقر االجس اعي للشركة رقم 

السقييد في السجل السجاري 96005

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 20 يوليوز 2020 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع ابن تومرت الطابق الثاني   10

طنجة املغرب إلى حي بئر   ،90000  ،

طنجة  اجزناية  اشويكريش  الجديد 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   11 بساريخ  بطنجة  السجارية 

2020 تحت رقم 3817 

903I

BT CONSULTING  GROUPE

  LES  GRANDS  BÂTISSEURS

INNOVANTS  -  L.G.B.I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BT CONSULTING  GROUPE

ع ارة رقم 179 تجزئة السعادة 

الطابق االول الشقة رقم 02 عين 

مزوار مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

  LES  GRANDS  BÂTISSEURS

INNOVANTS  -  L.G.B.I شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة  

م0روكة الرقم 199 مراكش – 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون   2020 يونیو    15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحید  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالیة:

مسبوعة  الشركة  تس یة   -

تس یسھا  ب خسصر  االقسضاء  عند 

ب خسصر تس یسھا : 

 LES GRANDS  BÂTISSEURS

 INNOVANTS - L.G.B.I

مسؤولية محدودة  ذات   شركة  

ذات الشريك الوحید

تشيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني  واألع ال  العامة 

تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

م0روكة الرقم 199 مراكش – املغرب 

أجلھا  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة 

 100000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

درھم. مائة ألف درهم،

مقسم كالسالي:  السید عبد  املغيث  

 100 1000 حصة  بقي ة  ايت زيري  

درهم للحصة .

والعائلیة  الشخصیة  األس اء 

السید   : الشركاء  ومواطن  وصفات 

عبد  املغيث  ايت زيري  عنوانه تجزئة  

م0روكة الرقم 199 مراكش – املغرب.

والعائلیة  الشخصیة  األس اء 

السید   : الشركة   مسيري  ومواطن 

عبد  املغيث  ايت زيري  عنوانه تجزئة  

م0روكة الرقم 199 مراكش – املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  ب راكش  السجارية 

رقم  تحت   2020 يولیوز   27

M07_20_2105484

904I

CABINET OUASSI

 LUBRICATION 
 COMPAGNY NEGGAZ«

« LCN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

ع ارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكسب رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46000، اسفي املغرب

 LUBRICATION COMPAGNY 

NEGGAZ« LCN » شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

32 حي السعادة  - 46000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

10695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:



12439 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 LUBRICATION COMPAGNY

.« NEGGAZ« LCN

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح ج يع املعدات الصناعية.

زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 

اسفي   46000  - السعادة   حي   32

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد النكاز ح زة :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 عنوانه)ا)  السيد النكاز ح زة  

زنقة 32 حي السعادة  46000 اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 9 عنوانه)ا)  السيد النكاز ح زة  

زنقة 32 حي السعادة  46000 اسفي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1953.

905I

co-working business center

PROXIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

co-working business center

 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،

CASABLANCA MAROC

PROXIMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 03 الرقم 5 الصخور 

السوداء البيضاء - 20230 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.422539

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    PROXIMAR

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجس اعي 23 زنقة بوريد الطابق 03 

البيضاء  الصخور السوداء   5 الرقم 

 : البيضاء املغرب نتيجة ل   20230 -

تصفية نهائية للشركة.

23 زنقة  و حدد مقر السصفية ب 

الصخور   5 الرقم   03 بوريد الطابق 

البيضاء   20230  - البيضاء  السوداء 

املغرب. 

و عين:

و  السلمي  إي ان   السيد)ة) 

عنوانه)ا) الفداء 1 الع ارة 10 الرقم 

البيضاء   20000 معروف  سيدي   8

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745370.

906I

o.b.compta

DCEI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع مح د الديوري ع ارة ب 

رقم 33 ، 14000، القنيطرة املغرب

DCEI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 24 شكيب 

ارسالن رقم 25 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.DCEI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

االسسيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.

 24  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 14000  -  25 رقم  ارسالن  شكيب 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : عث ان  الدمناتي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : سهام  الدمناتي  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدمناتي عث ان عنوانه)ا) 

سال الجديدة   10000 سال الجديدة 

املغرب.

السيدة الدمناتي سهام عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدمناتي عث ان عنوانه)ا) 

سال الجديدة   10000 سال الجديدة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  
رقم -.

907I

STE FIDMEK

PRESSING EN LIGNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

PRESSING EN LIGNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

سنترال بارك ع ارة ب الطابق 

السفلي زاوية شارع عبد املومن و 

زنقة طرابلس املح دية - 28800 

املح دية  امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

26005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRESSING EN LIGNE

غرض الشركة بإيجاز : -الغسيل و 

السنظيف الجاف

-اسسيراد تصدير

-ضراء بيع.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  ب  ع ارة  بارك  سنترال 

و  املومن  عبد  شارع  زاوية  السفلي 

 28800  - املح دية  طرابلس  زنقة 

املح دية  امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد كريم يساري :  700 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 300   : السيدة احسان الع اري  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يساري  كريم  السيد 

2 شقة  9 حدائق ايراما ع ارة  اقامة 

الرباط  الرياض  حي  الرمان  زنقة   4

10000 الرباط امل لكة املغربية.
الع اري   احسان  السيدة 

عنوانه)ا) تجزئة بوليو طابق 1 ع ارة 

ج رقم 9 املح دية 28800 املح دية 

امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يساري  كريم  السيد 

2 شقة  9 حدائق ايراما ع ارة  اقامة 

الرباط  الرياض  حي  الرمان  زنقة   4

10000 الرباط امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1018.

908I

EUROMED COMPTA-SARL

BRITISH CAR PARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BRITISH CAR PARTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

املس ودي رقم 263   ترك مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106317

 18 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BRITISH CAR PARTS

 IMPORT : غرض الشركة بإيجاز

 ET EXPORT DES PIÈCES

.AUTOMOBILES

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

263   ترك مراكش -  املس ودي رقم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يونس  الساجر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الساجر يونس عنوانه)ا) حي 

ترك مراكش     263 املس ودي رقم 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الساجر يونس عنوانه)ا) حي 

ترك مراكش     263 املس ودي رقم 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115378.

909I

NADOFISC SARL

BOULAHFA MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

BOULAHFA MATERIAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 397 بلوك 

1 حي عريض الناظور - 62020 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

20567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOULAHFA MATERIAUX

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

 397  : االجس اعي  املقر  عنوان 

بلوك 1 حي عريض الناظور - 62020 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 800   : بولحف  صالح  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد حازم بولحف :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بولحف  صالح  السيد 
حي عريض 1 زنقة 41 رقم 23 الناظور 

62020 الناظور املغرب.

السيد حازم بولحف عنوانه)ا) حي 
الناظور   23 رقم   41 زنقة   1 عريض 

62020 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بولحف  صالح  السيد 
حي عريض 1 زنقة 41 رقم 23 الناظور 

62020 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3031.

911I

FISCALEX MAROC

TIBARI GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TIBARI GARDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالث 

مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TIBARI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GARDEN

غرض الشركة بإيجاز : سباك.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 

الثالث  الطابق   43 رقم  شقة   109

مراكش   40000 مراكش  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

100 حصة    : السيد السباري امل 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السباري امل عنوانه)ا) دوار 

غيات ايت  بن ع ارسيدي عبد هللا  

40000 مراكش  اورير الحوز مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السباري امل عنوانه)ا) دوار 

غيات ايت  بن ع ارسيدي عبد هللا  

40000 مراكش  اورير الحوز مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115382.

912I

FICODEF

 STE DES TRAVAUX

 D’ENVIRONNEMENT

FORESTIER (STEF(

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

املغرب

 STE DES TRAVAUX

 D›ENVIRONNEMENT

FORESTIER (STEF) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

شارع 7 رقم  75 بنسودة  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 STE DES TRAVAUX  : تس يتها 

 D ’ E N V I R O N N E M E N T

.(FORESTIER (STEF

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الحدائق  صيانة  و  التشجير 

املساحات الخضراء.

مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 30000  - بنسودة    75 رقم    7 شارع 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الشاوي  املفضل  مح د  السيد 

درهم   50.000 حصة بقي ة   500   :

للحصة .

 500   : السيد مح د أمين الشيخ 

حصة بقي ة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشاوي  املفضل  مح د  السيد 

بريسسجيا  تجزئة   49 عنوانه)ا) 

فاس    30000  16 شقة   6 الطابق 

املغرب.

الشيخ  أمين  مح د  السيد 

السودان  شارع   34 رقم  عنوانه)ا) 

شقة 1 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشاوي  املفضل  مح د  السيد 

بريسسجيا  تجزئة   49 عنوانه)ا) 

فاس   30000  16 شقة   6 الطابق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2145/2020.

913I

LE PREMIER CONSEIL

MYDEVELOPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MYDEVELOPER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

االع ال منارة شارع عبد هللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

105221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MYDEVELOPER

-إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواقع اإللكترونية 

أجهزة  وتركيب  وبيع  شراء   -

الك بيوتر.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  هللا  عبد  شارع  منارة  االع ال 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة مريم مجاهدين 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مريم مجاهدين عنوانه)ا) 

الشقة   ج  ع ارة   1 السوحيد  افامة 

724 مراكش . مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم مجاهدين عنوانه)ا) 

الشقة   ج  ع ارة   1 السوحيد  افامة 

724 مراكش . مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   23 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114459.

914I

مسسامنة شامة

MIRDIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

مسسامنة شامة

شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
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MIRDIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 17 أرك ان - 

62000 الناظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19293

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم تغيير   2020 شتن0ر   07 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »اسسيراد البضائع
إلى  واملورتر.«  الكريات  اسسيراد 

»اسسيراد البضائع
تجارة وتوزيع البضائع.

اسسيراد املنسجات الغذائية.«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3079.

915I

مسسامنة شامة

MIRDIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
MIRDIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مح د الخامس رقم 17 أرك ان - 

62000 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19293

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 07 شتن0ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 17 رقم  الخامس  مح د  »شارع 
أرك ان - 62000 الناظور املغرب« إلى 
الناظور    62000 -   28 »حي ترقاع ل 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3079.

916I

omnium management

ATIK DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

ATIK DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

عين الشقف اقامة رياض الياس ين 

ع ارة رقم أ 47 فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ATIK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.DECO

و  صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاجر أثاث.

مقاول في اشغال البناء و املخسلفة.

االسسيراد و السصدير..

طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عين الشقف اقامة رياض الياس ين 

ع ارة رقم أ 47 فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس عاتق :  1.000 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عاتق  يونس  السيد 
ع ارة 36 الشقة 3 انس 3 طريق عين 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عاتق  يونس  السيد 
ع ارة 36 الشقة 3 انس 3 طريق عين 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2137.
917I

STE FIDMEK

ASYAD LISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

ASYAD LISTITMAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي خي0ر 

درب الخطاطية رقم 23 موالي 
ادريس زرهون - 50353 موالي 
ادريس زرهون امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
50641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ASYAD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LISTITMAR

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

-اشغال مسعددة للبناء

-اسسيراد تصدير.

: حي خي0ر  عنوان املقر االجس اعي 

موالي   23 رقم  الخطاطية  درب 

موالي   50353  - زرهون  ادريس 

ادريس زرهون امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املديوني  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املديوني  ح زة  السيد 

 19 رقم  الخطاطية  درب  خي0ر  حي 

50353 موالي  موالي ادريس زرهون 

ادريس زرهون امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املديوني  ح زة  السيد 

 19 رقم  الخطاطية  درب  خي0ر  حي 

50353 موالي  موالي ادريس زرهون 

ادريس زرهون امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2720.

918I

ficogedek sarl au

SGBM CONSULTING
إعالن مسعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
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SGBM CONSULTING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 

 MAGASIN N°6 (A4 M6( IMM

 AB3-M7 LOT 2 WAFAE 1 HAY

 - - NAIM MARJANE MEKNES

مكناس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.47297

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  20 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

لفائدة  حصة   1000 بيع  مايلي: 

السيدة فاط ة العواقي

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

تعيين السيدة فاط ة العواقي  مايلي: 

تبعا  للشركة  جديدة  ك سيرة 
السسقالة السيد زكرياء الصفيوي

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

تعيين السيدة فاط ة العواقي  مايلي: 

تبعا  للشركة  جديدة  ك وقعة 
السسقالة السيد زكرياء الصفيوي

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

االسا�سي  النظام  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2728.

919I

مكسب الخ0رة في املحاسبة

STE RENOVENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

مكسب الخ0رة في املحاسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

STE RENOVENT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 09 
الزنقة 05 حي الشعبة - 52000 

الراشيدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13809

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيير   2020 شتن0ر   01 املؤرخ في 
»-1تنظيم  من  الشركة  نشاط 
الفعاليات  و  األحدات  مخسلف 
 3- املعلوماتية  ال0رمجة   2- الوطنية 
مخسلف  »-1تنظيم  إلى  املساجرة.« 
 2- الوطنية  الفعاليات  و  األحدات 

األشغال املخسلفة -3 املساجرة.«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 250.

920I

s2s consulting

PETROFAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

s2s consulting
ع ارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة 22 شارع املقاومة البيضاء ، 

23300، البيضاء املغرب
PETROFAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي 80 شارع 
الهاشمي الفياللي بولو الدار البيضاء 
80 شارع الهاشمي الفياللي بولو الدار 

البيضاء 33200 البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.390391

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اسسيراد وتخزين وتوزيع هي منسوج 
هيدروكربون اوغاز او اي منسوج مواد 

للطاقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745928.

921I

كافجيد

KHOUZAMA PARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

KHOUZAMA PARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الخزامى ليساسفة بقعة 101 س3- 

مسجر رقم 6 الطابق السفلي  - 

20200 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471963

 27 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KHOUZAMA PARA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

101 س3-  الخزامى ليساسفة بقعة 

مسجر رقم 6 الطابق السفلي  - 20200 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سعاد بن اسباهو :  1.000 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اسباهو  بن  سعاد  السيدة 
شارع   2 اللي ون  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء   20200 فيال52   اطلس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسباهو  بن  سعاد  السيدة 
شارع   2 اللي ون  تجزئة  عنوانه)ا) 
البيضاء   20200 فيال52   اطلس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745954.
922I

STE FIDLAMIAE SARL

SUPER PALETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
SUPER PALETTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 30 
شقة 8 زنقة موالي أح د لوكيلي 
حسان - 10000 الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.130529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 17 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»ع ارة 30 شقة 8 زنقة موالي أح د 
الرباط   10000  - حسان  لوكيلي 
املغرب« إلى »املغرب العربي س ع ارة 
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القنيطرة    14000  -   15 شقة  ب 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106683.

923I

مكسب الخ0رة في املحاسبة

 STE COFIM LAMHAMDI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب الخ0رة في املحاسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

 STE COFIM LAMHAMDI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 

الزنقة 6 شارع الداخلة - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COFIM LAMHAMDI SARL

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعة و السجارة في اآلالت املسيقية 

-2 األشغال املخسلفة -3 املساجرة..

 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 52000  - الداخلة  شارع   6 الزنقة 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الهادي ملح دي :  334 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : ملح دي  اح د  موالي  السيد 
333 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 
 333   : ملح دي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ملح دي  الهادي  عبد  السيد 
زنقة اكدود شارع املحيط  عنوانه)ا) 

رقم 04 52000 الراشيدية املغرب.
ملح دي  اح د  موالي  السيد 
زنقة اكدود شارع املحيط  عنوانه)ا) 

رقم 04 52000 الراشيدية املغرب.
السيد مح د ملح دي عنوانه)ا) 
 04 رقم  املحيط  شارع  اكدود  زنقة 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
ملح دي  الهادي  عبد  السيد 
زنقة اكدود شارع املحيط  عنوانه)ا) 

رقم 04 52000 الراشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 818.

924I

KAMAR BENOUNA

MEISER  MAGHREB  ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
MEISER  MAGHREB  ش م م  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 

- 20220 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

MEISER  MAGHREB  ش م م .
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة ب فردها او باالشتراك مع اي 
ثالث باي شكل من االشكال  طرف  

سواء في املغرب او في الحارج 
املعالجة  و  تصدير  استراد   -
التسويق املنسجات املعدنية او املواد 
املج وعة  منسجات  وج يع  املركبة 

 MEISER
االشكال  ج يع  تاجير  او  -منح 
للالسسخدام  للعقار  القانونية 

الصساعي و السجاري .
زنقة   10  : عنوان املقر االجس اعي 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 - 

20220 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 -

  MEISER الشركة 
 INTERNATIONAL Gmbh : 1.000

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
  MEISER الشركة 
 INTERNATIONAL Gmbh
عنوانه)ا) املانيا 50667 املانيا املانيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف مفسكير  عنوانه)ا) 
  14-96450 الرقم  ستراس  روداشير 

96450 كوبرك املانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745582.

925I

مسسامنة شامة

COMPLEXE SATAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مسسامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

COMPLEXE SATAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 142 شارع 

املسيرة الطابق األول - 62000 

الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19579

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 - الطابق األول  شارع املسيرة   142«

»دوار  إلى  املغرب«  الناظور   62000

ادغالة أوالد ح و مطالسة الدريوش 

الدريوش    62253  - الزهرة  عين 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3037.

926I

socomif sarl

AWSAF- INVEST SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

 AWSAF- INVEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 156 

رقم 2271 حي النهضة القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AWSAF- INVEST SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجس اعي : زنقة 156 

 - القنيطرة  النهضة  حي   2271 رقم 

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : مح د  ملغيربات  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : مح د  سكوكني  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملغيربات مح د عنوانه)ا) 
النهضة   حي   2271 رقم   156 زنقة 

14000 القنيطرة املغرب.

السيد سكوكني مح د عنوانه)ا) 
الصفاء   حي   1618 رقم   15 زنقة 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملغيربات مح د عنوانه)ا) 
النهضة   حي   2271 رقم   156 زنقة 

14000 القنيطرة املغرب

السيد سكوكني مح د عنوانه)ا) 
الصفاء   حي   1618 رقم   15 زنقة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79163.

927I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RAID WAFAE

شركة املحاصة
قفل السصفية

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°2
، 60000، OUJDA MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
RAID WAFAE شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : وجدة،2، 
تجزئة سقلي، شارع يعقوب املنصور 

- 60000 وجدة املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.20297

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تقرر حل  10 ف0راير  املؤرخ في 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
RAID WAFAE شركة املحاصة مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 
تجزئة  وجدة،2،  اإلجس اعي  مقرها 
 - املنصور  يعقوب  شارع  سقلي، 
لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة   60000

وجود أي نشاط.
و عين:

و  امساعد  جالل   السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة يعقوب املنصور زنقة 
وجدة   60000 وجدة   15 رقم  مصر 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 10 ف0راير 2020 وفي وجدة،2، 
تجزئة سقلي، شارع يعقوب املنصور 

- 60000 وجدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   16 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2020 تحت رقم 1066.

928I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 STE TOURISTIQUE EL

BOUGHAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 STE TOURISTIQUE EL

BOUGHAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 1 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ANOUAL - 90000 TANGER

.MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4579

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»300.000 درهم« أي من »800.000 

عن  درهم«   1.100.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 3971.

929I

OUAD NOUN HERBES

OUAD  NOUN  HERBES

sarl au 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUAD NOUN HERBES

تجزئة الوفاق رقم 575 بلوك ج 

العيون املغرب، 70000، العيون 

املغرب

 OUAD  NOUN  HERBES sarl au

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوفاق رقم 575 بلوك ج   العيون 

املغرب  70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  OUAD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.NOUN  HERBES sarl au

و  تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال   ، الطبية  انساج األعشاب   

العامة،  السجارة  العامة،  والخدمات 

االسسيراد والسصدير .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العيون  بلوك ج     575 الوفاق رقم 

املغرب  70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد سعيد بوطرشة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد بوطرشة عنوانه)ا) 

  575 حي القدس تجزئة الوفاق رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد  بوطرشة عنوانه)ا) 

  575 حي القدس تجزئة الوفاق رقم 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

04 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2066/2020.

930I

KBH CONSULTING

MERY CONFECTION
par abréviation MC 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 MERY CONFECTION par

abréviation MC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 808 

جزء 4/22 الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم, فاس. - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.50067

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 15 يونيو 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»زنقة 808 جزء 22/4 الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم, فاس. - 30000 فاس 
 22/4 جزء   808 »زنقة  إلى  املغرب« 

الحي الصناعي سيدي ابراهيم, مكسب 
رقم 1, فاس. - 30000 فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2096.
931I

FIRST CURTAIN

ELECTRO TEC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
ELECTRO TEC SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 40 زنقة 
كرات�سي الشقة رقم 7 الطابق 

3 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.215923

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الفساح   عبد  )ة)  السيد  تفويت 
هي اني  1.000 حصة اجس اعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 
AMARA CONDE بساريخ 16 يوليوز 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740413.
932I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

DYAR LMOUNTAZAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 RUE ABOU HASSAN 2

 ALACAARI 4EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

DYAR LMOUNTAZAH  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 زنقة أبو 

حسن األشعري الطابق الرابع شارع 

انفا - 20070 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DYAR  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

. LMOUNTAZAH

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري الذي يس ثل في  ج ع املوارد 

والبشرية  والفنية  واملالية  القانونية 

العقارية  املشاريع  إلنجاز  الالزمة 

كانت مباني  باع الحًقا سواء 
ُ
التي ست

جديدة أو إعادة تأهيلها.

عنوان املقر االجس اعي : 2 زنقة أبو 

حسن األشعري الطابق الرابع شارع 

انفا - 20070 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مح د  بوغانم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  بوغانم  السيد 
هللا  عبد  بن  مح د  سيدي  شارع 
مارينا   27 الشقة   6 طابق   1 املحيط 

انفا 20170 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  بوغانم  السيد 
هللا  عبد  بن  مح د  سيدي  شارع 
مارينا   27 الشقة   6 طابق   1 املحيط 

انفا 20170 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 744729.
933I

Cabinet LAMRINI HADI

MAKROUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
MAKROUSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي سيدي 
مو�سى بني انصار - 62050 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18127

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 غشت   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ابراهيم أوصياد 
333 حصة اجس اعية من أصل 333 
مح د  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مسعودي بساريخ 24 غشت 2020.
تفويت السيد )ة) زكرياء مسعودي 
167 حصة اجس اعية من أصل 334 
مح د  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

مسعودي بساريخ 24 غشت 2020.
تفويت السيد )ة) زكرياء مسعودي 
167 حصة اجس اعية من أصل 334 
عبد هللا  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 
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مسعودي بساريخ 24 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 10 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3044.

934I

FIRST CURTAIN

ELECTRO TEC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

ELECTRO TEC SERVICES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 40 زنقة 

كرات�سي الشقة رقم 7 الطابق 

3 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.215923

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

CONDE  AMARA ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740413.

935I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

PELI IMPORT EXPORT
إعالن مسعدد القرارات

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

PELI IMPORT EXPORT  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

سيدي اح د السيجاني شارع 07 رقم 

-45طنجة - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31521

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  02 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

عزوز  بن  السيد  وضع  تغيير  مايلي: 

 CIN N ° R20216 حامل  دريس 

حاملة   SAFAE عزوز  بن  والسيدة 

إلى  مدير  من   CIN N ° K416663

مدير مشارك 

على  ينص  الذي   :  02 رقم  قرار 

تعيين  العام  االجس اع  يقرر  مايلي:  

رقم  حاملة  فريد  بنسوهمي  السيد. 

CIN N ° R131108 والسيد بن عزوز 

 CIN N ° K344101 أشراف حامل 

بن  السيد  مع  مشاركين  ك ديرين 

صافعي  عزوز  وبن  درايس  عزوز 

وتعديل املادة 15 من النظام األسا�سي 

وفًقا لذلك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

عزوز  بن  السيد  وضع  تغيير  مايلي: 

 CIN N ° R20216 حامل  دريس 

حاملة   SAFAE عزوز  بن  والسيدة 

إلى  مدير  من   CIN N ° K416663

مدير مشارك 

بند رقم 02: الذي ينص على مايلي:  

السيد.  تعيين  العام  االجس اع  يقرر 

 CIN N ° بنسوهمي فريد حاملة رقم 

والسيد بن عزوز أشراف   R131108

حامل CIN N ° K344101 ك ديرين 

مشاركين مع السيد بن عزوز درايس 

 15 وبن عزوز صافعي وتعديل املادة 

من النظام األسا�سي وفًقا لذلك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4523.

936I

elite compta

سو�سي محج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc

سو�سي محج  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرباط - 

حي الرياض، ملسقى شارعي النخيل 

و اليزيدي، محل رقم 10 - 10100 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : سو�سي 

محج .

و  إنشاء   : غرض الشركة بإيجاز 

اسسغالل مقهى و مطعم..

 - الرباط   : عنوان املقر االجس اعي 

النخيل  شارعي  ملسقى  الرياض،  حي 

 10100  -  10 محل رقم  اليزيدي،  و 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : املرابطي ج ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املرابطي ج ال عنوانه)ا)   السيد 
زنقة   8 رقم  أو  بلوك   10 قطاع 

السنديان حي الرياض الرباط 10100 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املرابطي ج ال عنوانه)ا)   السيد 
زنقة   8 رقم  أو  بلوك   10 قطاع 

السنديان حي الرياض الرباط 10100 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106806.

937I

s1 consulting

شركة امرة استسمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة امرة استس ار  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقو / 79 

بلوك 4 تجزئة اكرام حي رفايف  - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

امرة استس ار .

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي : رقو / 79 

 - تجزئة اكرام حي رفايف    4 بلوك 

31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د رحيم :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة فاط ة يوب :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مح د رحيم عنوانه)ا) رقم 

68 بلوك 1 حي رفايف صفرو 31000 

صفرو املغرب.

عنوانه)ا)  يوب  فاط ة  السيدة 
رفايف صفرو  حي   1 بلوك   68 رقم 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مح د رحيم عنوانه)ا) رقم 

68 بلوك 1 حي رفايف صفرو 31000 

صفرو املغرب

عنوانه)ا)  يوب  فاط ة  السيدة 
رفايف صفرو  حي   1 بلوك   68 رقم 

31000 صفرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

04 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 173/2020.

938I

elite compta

ب.آش أومبالج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 14

10000، rabat maroc

ب.آش أومبالج   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرباط - 

رقم 19 بلوك 48 اليوسفية الغربية. 

- 10190 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

145913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: ب.آش  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

أومبالج  .

غرض الشركة بإيجاز : السجارة في 

املنسجات الغذائية والسغليف..

 - الرباط   : عنوان املقر االجس اعي 

48 اليوسفية الغربية.  19 بلوك  رقم 

- 10190 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بلحاج زين العابدين رشيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   500   :

للحصة .

السيد حريفة أح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العابدين  زين  بلحاج  السيد 

 48 بلوك   19 رقم  عنوانه)ا)  رشيد 

 10190 الرباط  الغربية   اليوسفية 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  أح د  حريفة  السيد 
رقم 8 زنقة الزياني شقة 3 حي اللي ون 

الرباط 10060 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

العابدين  زين  بلحاج  السيد 
 48 بلوك   19 رقم  رشيد عنوانه)ا)  

 10190 الرباط  الغربية   اليوسفية 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106807.

939I

مكسب محاسبة

TELFORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

TELFORT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

املنال رقم 32 زنقة تاركة الرشيدية - 

5200 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TELFORT SARL

غرض الشركة بإيجاز : مقهي 

قاعة ألعاب.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املنال رقم 32 زنقة تاركة الرشيدية - 

5200 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح زة ستي و :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد سهيل ياسين :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ستي و  ح زة  السيد 
بوتالمين  حي   29 رقم   23 بلوك 
الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  ياسين  سهيل  السيد 
الرشيدية   162 رقم  املحيط  شارع 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ستي و  ح زة  السيد 
بوتالمين  حي   29 رقم   23 بلوك 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 816.
940I

KBH CONSULTING

 SOCIÉTÉ DE PROMOTION
IMMOBILIÈRE LAS PLAYAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
 SOCIÉTÉ DE PROMOTION
  IMMOBILIÈRE LAS PLAYAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 31 زنقة 
الحنصلي, القنيطرة مع ورة  - 

14000 القنيطرة  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.29805

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم رفع   2020 يوليوز   17 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »24.400 
إلى  درهم« أي من »100.000 درهم« 
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»124.400 درهم« عن طريق :  تقديم 
حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2680.
941I

COMPTASIG

SARF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب
SARF CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 139 شارع 

مح د الخامس  سيدي سلي ان 
14200 سيدي سلي ان املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1943

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 04 شتن0ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»139 شارع مح د الخامس  سيدي 
سلي ان  سيدي   14200 سلي ان 
املغرب« إلى »حي  السالم بلوك B رقم 
سيدي   14200 سيدي سلي ان   06

سلي ان  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 16 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2020/204.
942I

COMPTASIG

SARF CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 14 رقم 2 سيدي 
سلي ان ، 14200، سيدي سلي ان 

املغرب

SARF CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 

بلوك B رقم 06 سيدي سلي ان  

سيدي سلي ان 14200  سيدي 

سلي ان املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1943

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الغليمي   سناء   )ة)  تفويت السيد 

640 حصة اجس اعية من أصل 800 

بنعي�سى   )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بلحناتي  بساريخ 04 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 16 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2020/204.

943I

business processing center

رياض نوماد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
رياض نوماد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رياض 

لعروس درب شنسوف رقم 47 - 

40000 مراكش   املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.20249

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة)  بيغ أالن هينري 

أصل  من  اجس اعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة) سراح   

بريسو بساريخ 06 غشت 2020.

تفويت السيد )ة)  باسكال لكوك 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة) أوافيي إتيان 

غشت   06 بساريخ  مغيكال  ليسيان  

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

10 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 4831.

944I

business processing center

رياض نوماد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

رياض نوماد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رياض 

لعروس درب شنسوف رقم 56 - 

40000 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.20249

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 يناير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

رقم  شنسوف  درب  لعروس  »رياض 

إلى  املغرب«  مراكش    40000  -  56

»رياض لعروس درب شنسوف رقم 47 

- 40000 مراكش   املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

10 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 4830.

945I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

SAMA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT

 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

SAMA DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي بسجزية الحفرة 313 

املحاميد املنارة - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAMA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DECO

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  و  الكهرباء٬الرصاص 

الصحية

النجار

اع ال مخسلفة و البناء.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

االر�سي بسجزية الحفرة 313 املحاميد 

املنارة - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة س يرة سركاح 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة س يرة سركاح عنوانه)ا) 

 137 سودري رقم   2 تجزية صوكوما 

اسكجور 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة س يرة سركاح عنوانه)ا) 

 137 سودري رقم   2 تجزية صوكوما 

اسكجور 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115415.

946I

EURODEFI

GMSMILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

GMSMILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثالت رقم 20 - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

451823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GMSMILE

اكتساب   : غرض الشركة بإيجاز 

امل سلكات السجارة اسسيراد و تصدير.

 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثالت رقم 

20 - 20360 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL MEHDI LYAZIDI السيد 

 AV HASSANII RES  6 عنوانه)ا) 

 OLIVIER APPT8  2513 MEKNES

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL MEHDI LYAZIDI السيد 

 AV HASSANII RES  6 عنوانه)ا) 

 OLIVIER APPT8  2513 MEKNES

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم 724984.

947I

FAD CONSULTING

التعمير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

السع ير العقاري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي :  22، 

زنقـة الروي�سي، فــضاء حســام، 

الطابــق الثالـــث، شقة رقم 5، حــي 

بوسيــجور، طريق الجديدة، الحي 

الحسني- الدار البيضاء - املغرب - 

20200  الدار البيضاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.454773

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 شتن0ر   07 في  املؤرخ 

ذات  شركة  العقاري  السع ير  حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي   مقرها  وعنوان  درهم 

حســام،  فــضاء  زنقـة الروي�سي،   ،22

حــي   ،5 رقم  شقة  الثالـــث،  الطابــق 

الحي  الجديدة،  طريق  بوسيــجور، 

 - املغرب   - البيضاء  الدار  الحسني- 

20200  الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لبقرار من الشريك الوحيد.

و عين:

السيد)ة) حسن  جابر و عنوانه)ا) 

الدار  كاليفورنيا  اكوك  تجزئة   53

البيضاء  الدار   20150 البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 07 شتن0ر 2020 وفي  22، زنقـة 

الطابــق  حســام،  فــضاء  الروي�سي، 

الثالـــث، شقة رقم 5، حــي بوسيــجور، 

طريق الجديدة، الحي الحسني- الدار 

الدار    20200  - املغرب   - البيضاء 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746226.

948I

zagora consulting sarl

ABA SOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع مح د الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

ABA SOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 29 حي 

اليركة  - 47900 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ABA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOL

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

 29 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

حي اليركة  - 47900 زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الناصري  الوهاب  عبد  السيد 

340 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 330   : السيد ابراهيم ايت زايد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عبد العزيز الدهاوي :  330 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  الوهاب  عبد  السيد 

املصلي  ال0ركة  تجزئة  عنوانه)ا) 

47900 زاكورة املغرب.
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السيد ابراهيم ايت زايد عنوانه)ا) 

زاكورة   47900 رشيد   موالي  حي 

املغرب.
الدهاوي  العزيز  عبد  السيد 

ق  م  االتحاد  زنقة   36 عنوانه)ا) 

البيضاء 47900 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الناصري  الوهاب  عبد  السيد 

املصلي  ال0ركة  تجزئة  عنوانه)ا) 

47900 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 288.

949I

STE TRAFISCO

JAWHAR CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 

املغرب

JAWHAR CARBURANT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

تجاري الكائن بسجزئة هديل رقم 

12 الجديدة . - 24000 الجديدة . 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. JAWHAR CARBURANT

إمداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملنسجات  الصيد  وسفن  القوارب 

البترولية.

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 12 تجاري الكائن بسجزئة هديل رقم 

الجديدة . - 24000 الجديدة . املغرب 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 260   : الغزواني   السيد مح د 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

  : الحصراوي  العلي  عبد  السيد 

250 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

السيد عبدالحق بيي  :  250 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 240   : السيدة حلي ة الشياخي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الغزواني  عنوانه)ا) 

مركز سيدي   127 تجزئة حصار رقم 

الجديدة    24000 الجديدة   بوزيد 

املغرب .
الحصراوي  العلي  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 12 تجزئة ح زة 3 الجديدة  

24000 الجديدة  املغرب .

عنوانه)ا)  بيي   عبدالحق  السيد 
النخيل  تجزئة  األمل   زنقة   13

الجديدة  24000 الجديدة  املغرب .

السيدة حلي ة الشياخي عنوانه)ا) 

12 تجزئة ح زة 3 الجديدة  24000 

الجديدة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الغزواني  عنوانه)ا) 

مركز سيدي   127 تجزئة حصار رقم 

الجديدة    24000 الجديدة   بوزيد 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 25318.

950I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »SECUREX KHEMISSET«

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 

32 ، 40000، مراكش املغرب

 Sté »SECUREX KHEMISSET«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

توفيق الحكيم حي الوحدة  - 15020 

الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

26851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 »SECUREX KHEMISSET« SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : - الفحص 

السقني للعربات.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

توفيق الحكيم حي الوحدة  - 15020 

الخ يسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : خليل  عائشة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خليل  عائشة  السيدة 

إقامة ش س رقم 127 شارع عبد هللا 
سي ون  الكولونيل  زاوية  ياسين  بن 

البيضاء  الدار   20300 بيلفيدير  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خليل  عائشة  السيدة 

إقامة ش س رقم 127 شارع عبد هللا 
سي ون  الكولونيل  زاوية  ياسين  بن 

البيضاء  الدار   20300 بيلفيدير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالخ يسات   االبسدائية 

شتن0ر 2013 تحت رقم 723.

951I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 ENVIRENNEMENT GAZ

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 ENVIRENNEMENT GAZ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 13 

الحي الصناعي  - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ENVIRENNEMENT GAZ SARL

توزيع   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

الغاز.

   -2نقل البضائع لحساب الغير.

-3 تجارة الغاز..

 13 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

ورزازات   45000  - الصناعي   الحي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد اللطيف اوال0رج :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد مح د اوال0رج :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اوال0رج  اللطيف  عبد  السيد 

 45000 ايت كضيف  حي  عنوانه)ا) 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا)  اوال0رج  مح د  السيد 

ورزازات   45000 كضيف  ايت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اوال0رج  اللطيف  عبد  السيد 

 45000 ايت كضيف  حي  عنوانه)ا) 

ورزازات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم -.

952I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

AT7AAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

AT7AAN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تكمي 

الجديد ترميكت - 45006 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

11001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AT7AAN SARL

غرض الشركة بإيجاز : -1 تجارة أو 

وساطة القيام باالسسيراد.

-2تجارة  املعدات اإللكترونية.

واألحذية  املالبس  -3تجارة 

الجاهزة.

-4تجارة مسسلزمات املطبخ.

  -5القيام باع ال الديكور.

املواد  او  السجهيزات  -6تجارة 

الرياضية والترفيهية..

عنوان املقر االجس اعي : دوار تكمي 

ورزازات   45006  - ترميكت  الجديد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الجرماطي  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد حامزة الزاوي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجرماطي عنوانه)ا)  السيد ع ر 

  78 رقم  الش الية  الجديد  تكمي 

45006 ورزازات املغرب.

عنوانه)ا)  الزاوي  حامزة  السيد 

حي السالم رقم 382  45000 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجرماطي عنوانه)ا)  السيد ع ر 

  78 رقم  الش الية  الجديد  تكمي 

45006 ورزازات املغرب

عنوانه)ا)  الزاوي  حامزة  السيد 

حي السالم رقم 382  45000 ورزازات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم -.

953I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

 YELLOW - يالو ترانزيت مروك

TRANSIT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

104 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 YELLOW - يالو ترانزيت مروك

TRANSIT MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 108 زنقة 
رحال ابن اح د الطابق السالث 

الشقة 13 بلفدير   - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 YELLOW  - مروك  ترانزيت  يالو 

.TRANSIT MAROC

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بج يع اشكاله 

تقديم الخدمات والوساطةللزبناء 

لدى ادارة الج ارك 

 108  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة رحال ابن اح د الطابق السالث 

الدار   20000  - بلفدير     13 الشقة 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : مفدير  بوعبيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعبيد  مفدير  السيد 
ال0رنو�سي   102 رقم   55 زنقة   4 امل 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوعبيد  مفدير  السيد 
ال0رنو�سي   102 رقم   55 زنقة   4 امل 

20000 الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746264.

954I

STE GETCOM SARL AU

STE GETCOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GETCOM SARL AU

شارع ابن مشيش، رقم 10 ، 

32000، الحسي ة املغرب

STE GETCOM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 

مشيش، رقم 10 الحسي ة 32000 

الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

002623158000060

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GETCOM SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات  خدمات  في  مخسصة 

املواقع   وتص يم  ودراسة  السجارية، 

خدمات  من  وغيرها  اإللكتروني 

وهندسة  وال0رمجة،  السص يم 

الك بيوتر.

عنوان املقر االجس اعي : شارع ابن 

 32000 الحسي ة   10 رقم  مشيش، 

الحسي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 19 السيد أمين نشاط عنوانه)ا) 
زنقة سبسة 32000 الحسي ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 19 السيد أمين نشاط عنوانه)ا) 
زنقة سبسة 32000 الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 589.

955I

Global Services Network

 XIEZHONG MOROCCO
 AUTOMOTIVE AIR

CONDITIONING CO LTD.
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

Global Services Network
 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب
 XIEZHONG MOROCCO

 AUTOMOTIVE AIR
  CONDITIONING CO LTD.SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 14
8,147,146,145,144,143,142,1
 37,136,135,134,133,132,131

أطلنسك املنطقة الحرة القنيطرة«‹ - 
14020 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.45971

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
2020 تم تعيين  08 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

FATHI AMINE  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 78467.
956I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE MED CASH SARL D›A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
 STE MED CASH SARL D›A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  
 159COMPLEXE COMMERCIAL
 ZAIO NADOR 62000 NADOR

.MAROC
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15369

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 14 شتن0ر 2020 تقرر إنشاء 
 STE فرع  تابع للشركة  تحت التس ية
MED CASH SARL D’A.U و الكائن 
 BD EZZALAKA N°68 بالعنوان 
 ZAIO NADOR 62000 NADOR
MAROC و املسير من طرف السيد)ة) 

.BERRAHOU MOHAMED
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 3074.
957I

حفيظ ابرايم

ايت فارس فيزيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

حفيظ ابرايم
714، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 
الطابف األول، الدار البيضاء. ، 
20451، الدار البيضاء املغرب

ايت فارس فيزيون شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القدس، تجزئة 707 ، رقم 212، 
العيون حي القدس، تجزئة 707 ، 
رقم 212، العيون 20550 العيون 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7883

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 20 أكسوبر 2015 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»حي القدس، تجزئة 707 ، رقم 212، 
 ،  707 تجزئة  القدس،  حي  العيون 
العيون   20550 العيون   ،212 رقم 
كولف  »كاليفورنيا  إلى  املغرب« 
 83 فيال  املديينة الخضراء،  ريسور، 
القدس،  حي  بوسكورة   ، النخيل   ،
العيون   ،212 رقم   ،  707 تجزئة 

20550 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2150/2020.
958I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

AGRO FILET-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGRO FILET-SARL
تفويت حصص اجس اعية لغير 

شريك
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ   : أوال 
مح د  السيد  فوت   10/09/2020
حصة   20.000 القر�سي  الحبيب 
درهم   100 فئة  من  اجس اعية 
ال  مج وع  من  تحذف  للواحدة 

60.000 حصة التي ي لكها في شركة
شركة   ،AGRO FILET-SARL  
رأس الها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقرها  يوجد  درهم،  ماليين  عشرة 
الحي   ،601 االجس اعي بالقطعة رقم 
انزكان  ع الة  الصناعي أليت ملول، 
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مقيدة بالسجل  املغرب،  ايت ملول، 
لدى   19105 عدد  تحت  السجاري 
لفائدة  بإنزكان،  االبسدائية  املحك ة 

شركة أكرينبال-ش.ذ.م.م،
بساريخ  مداوالتها  اثر  على   : ثانبا 
الج عية  قررت   10/09/2020
الشركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 

املذكورة ما يلي :
السفويت  على  املصادقة   .1
والشركة  املفوت  واعفاء  املذكور 
للشركة  السبليغ  من  لها  املفوت 

وللشركاء معا،
املال  راس  توزيع  تحديد   .2

االجس اعي كالسالي :
للسيد  حـصة   40.000  •

مح د الحبيب القر�سي، 
لشركة  حصة   40.000  •

 ،TEXTIL DE LA RABITA-SL
لشركة   حصة   20.000  •

أكرينبال-ش.ذ.م.م،
من  و7   6 البندين  تعديل   3-
املسعلقين  للشركة  األسا�سي  القانون 
على السولي باملساه ات وبرأس املال 

االجس اعي.
األسا�سي  القانون  تحيين   4-  

للشركة.
اإليداع  انجـاز  تم   : ثالثا 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ   بانزكان  االبسدائية  املحك ـة 

15/09/2020 تحت عدد 1506.
ملخص قصد النشر

احد املسيرين القانونيين :  مح د 
الحبيب القر�سي

959I

BRITEL CONSULTING

BRITEL CONSULTING
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRITEL CONSULTING
 AVENUE YOUSSEF IBN

 TACHFINE ET RUE RACHID
 REDA IMM. COTE D›OR

 ،1ETAGE N°14 TANGER، 90000

طنجة املغرب

 BRITEL CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع  

يوسف ابن تاشفين وشارع رشيد 
ر�سى . ع ارة كوت دور الطابق 

االول شقة رقم 14  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BRITEL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSULTING SARL AU

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارية للخدمات املالية والسنقلية.

 -تحليل وتحسين ن اذج التشغيل 

املستهدفة.

 -تنظيم الع ليات.

 ETP تعظيم االسسفادة من نسب- 

وتنفيذ حلول جديدة.

 -تنفيذ صناديق الهجرة الجديدة 

والسنسيق.

 -تنسيق املشاريع للسحكم في تأثير 

اللوائح الجديدة وتحسينه

 -دعم مشاريع السحول الك0رى في 

نظم املعلومات.

- السحكم في إدارة األداء

- إنشاء السقارير السنظي ية

- مراقبة وتقييم املخاطر واللوائح.

األمامية  السآزر  أوجه  تحديد   -

)املالية  األسود  واملكسب   (CRM(

واملوارد البشرية)

وتأطير   ، إدارة أو دعم املشاريع   -

االحسياجات والسعبير عنها ، من خالل 

 ، واملساعدة اإلن ائية   ، املواصفات 

وإدارة أصحاب املصلحة.

الهندسية  الدراسات  إجراء   -

واالستشارية.

وتقديم  الفنية  املساعدة   -

الخدمات ملخسلف الجهات الفاعلة

 -سسكون قادرة على القيام بج يع 

والصناعية  السجارية  الع ليات 

والع ولة  والسصدير  واالسسيراد 

والشحن والس ثيل والبيع واملشتريات 

والسأجير لج يع املواد واملنسجات.

 - أخيًرا ، تحقيق ج يع الع ليات 

التي من شأنها تعزيز تطوير الشركة 

دون أي قيود.

شارع    : االجس اعي  املقر  عنوان 

رشيد  وشارع  تاشفين  ابن  يوسف 
الطابق  دور  كوت  ع ارة   . ر�سى 

االول شقة رقم 14  - 90000 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بريطل  اسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بريطل  اسامة  السيد 

البحر االبيض  البالية تجزئة  طنجة 
املسوسط ،  رقم 1127 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بريطل  اسامة  السيد 

البحر االبيض  البالية تجزئة  طنجة 
املسوسط ،  رقم 1127 90000 طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233704.

960I

STE CAC CONSEIL

 V-RELAX OPTIQUE
OUARZAZATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 V-RELAX OPTIQUE

OUARZAZATE       شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

األمويين  تجزئة الس اللي  رقم 01 

تراست  - 86350 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 V-RELAX OPTIQUE  : تس يتها 

.      OUARZAZATE

غرض الشركة بإيجاز : -بصريات

-السصدير واالسسيراد.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 01 رقم  الس اللي   تجزئة  األمويين  

تراست  - 86350 انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 400   : ب ورو  سفيان  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد يونس ب ورو :  360 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

40 حصة    : السيد الطيب بنس ة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ب ورو  سفيان  السيد 

 45000 سكورة   ادلسان  اك اط 

ورززات املغرب.

عنوانه)ا)  ب ورو  يونس  السيد 

ورززات   45000 سكورة   اكوماط  

املغرب.

عنوانه)ا)  بنس ة  الطيب  السيد 

الزوين  سيدي  الصغير  بن  درب 

الودادية  40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنس ة  الطيب  السيد 

الزوين  سيدي  الصغير  بن  درب 

الودادية  40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2020 تحت رقم 1480.

961I

select conseil

TENSHI ATLANTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

TENSHI ATLANTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 

شارع انفا اقامة ازور املكسب 

11 ب الدارالبيضاء   - 20360  

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TENSHI ATLANTIC

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجال  في  االستشارات  تقديم  و 

املعلوميات.

 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 

ب   11 شارع انفا اقامة ازور املكسب 

الدارالبيضاء   - 20360  الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : السيد امين جاي حكيمي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حكيمي   جاي  امين  السيد 

3 م ر مي وزا انفا ابيضاء  عنوانه)ا) 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

حكيمي   جاي  امين  السيد 

عنوانه)ا) 3  م ر مي وزا انفا ابيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 743509.

962I

select conseil

QUALITREND IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن ع ارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

QUALITREND IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 131 

شارع انفا اقامة ازور املكسب 11 ب 

الدارالبيضاء - 20360 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.QUALITREND IMMO

:  االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 131  : االجس اعي  املقر  عنوان 

ب   11 شارع انفا اقامة ازور املكسب 

20360 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الدين   اجبابدي صالح  السيد 

500 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 500   : السيد اجبابدي مح د  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين   صالح  اجبابدي  السيد 

عنوانه)ا)  46 زنقة مح د بن الرا�سي 

الدارالبيضاء  بلفدير  السالوي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

السيد اجبابدي مح د  عنوانه)ا) 

57 زنقة الزهراوي ابو القاسم اقامة 

 60 شقة   01 ع ارة  باسسور  جنان 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  صالح  اجبابدي  السيد 

عنوانه)ا) 46 زنقة مح د بن الرا�سي 

الدارالبيضاء  بلفدير  السالوي 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746094.

963I

HAMDANI COMPTABILITE ET CONSEIL

 AUTO MOTO ECOLE

VICTOR HUGO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 HAMDANI COMPTABILITE ET

CONSEIL

الحي الحسني بلوك 5 رقم 211 

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

 AUTO MOTO ECOLE VICTOR

HUGO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 9 اقامة 

اس اء رقم 5 شارع الشيخ الرابحي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

106255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AUTO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MOTO ECOLE VICTOR HUGO

سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السعليم.

اقامة   9  : عنوان املقر االجس اعي 
الرابحي  الشيخ  شارع   5 رقم  اس اء 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : ليلى  الخطاري  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : سعيد  الشرقي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الخطاري ليلى عنوانه)ا) 

 40000 تاركة   صوفيا  تجزئة   184

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  الشرقي  السيد 

 40000 تاركة  صوفيا  تجزئة   184

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الخطاري ليلى عنوانه)ا) 

 40000 تاركة   صوفيا  تجزئة   184

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  سعيد  الشرقي  السيد 

 40000 تاركة   صوفيا  تجزئة   184

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115303.

964I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AL ARABIA MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

 AL ARABIA MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 45 الطابق  السفلي 

سيدي ال0رنو�سي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARABIA MAINTENANCE

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألجهزة  املكييفات  ج يع  وبيع 

املنزلية و اإللكترونية وأجهزة املراقبة 

أجهزة  وإصالح  صيانة 

السكييف,الس0ريد والتهوية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق    45 رقم   6 زنقة  القدس 

الدار  ال0رنو�سي  سيدي  السفلي 

البيضاء  الدار   20610  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 800   : السيد اي ن بدر علي بدر 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 200   : عريف  خديجة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اي ن بدر علي بدر عنوانه)ا) 

الدار   19 رقم   4 لال مرم بلوك  حي  

البيضاء  الدار   20670 البيضاء 

املغرب.

السيدة خديجة عريف عنوانه)ا) 

الدار   19 رقم   4 لال مرم بلوك  حي  

البيضاء  الدار   20670 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اي ن بدر علي بدر عنوانه)ا) 

الدار   19 رقم   4 لال مرم بلوك  حي  

البيضاء  الدار   20670 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746191.

965I

RIM FINANCIAL

انيلي ديفيزيون 

ANELI DIFFUSION    
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شارع مح د الخامس الطابق 

5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 ANELI     انيلي ديفيزيون

DIFFUSION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 زنقة دو 

بروفانس  زاوية شارع اي يل زوال  - 

20350 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

انيلي   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ANELI DIFFUSION     ديفيزيون

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسوجات اسسيراد وتصدير.

زنقة   59  : عنوان املقر االجس اعي 

دو بروفانس  زاوية شارع اي يل زوال  - 

20350 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد االن ملول  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد االن ملول  عنوانه)ا) زنقة 

قاسم امين درج م.ت طابق 6 شقة ا 

اقامة كليريا بلوك اب كوتيي  20136 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االن ملول  عنوانه)ا) زنقة 

قاسم امين درج م.ت طابق 6 شقة ا 

اقامة كليريا بلوك اب كوتيي  20136 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746177.

966I
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s1 consulting

شركة برومو ارجيرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

شركة برومو ارجيرا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

ع ارة 8 املدينة الجديدة صفرو - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

برومو ارجيرا.

الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

العصرية.

 1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - صفرو  الجديدة  املدينة   8 ع ارة 

31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : بن جيرة  السيد ك ال 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بن جيرة  ك ال  السيد 

1 جنان الورد  تجزئة نس ة   39 رقم 

فاس 31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بن جيرة  ك ال  السيد 

1 جنان الورد  تجزئة نس ة   39 رقم 

فاس 31000 صفرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

08 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 175/2020.

967I

CABINET HAMDI

INTERFER
إعالن مسعدد القرارات

CABINET HAMDI

 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

INTERFER »شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 

 Casablanca 29, Rue Soldat

 Taoufik Abdelkader  - 0

.CASABLANCA MAROC

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.31793

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   25 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مجلس  تجديد مدة عضوية أعضاء 

اإلدارة السيد جيل هوتالن والسيد 

إس اعيل  والسيد  روبلين  ريتشارد 

نصيف ملدة 6 سنوات

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام  تجديد 

السيد جيل هوتالن ملدة 6 سنوات

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تجديد والية مدقق الحسابات السيد 

عبد الكريم ح دي ملدة 3 سنوات

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم ..: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746203.

968I

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT

TOPOGEN
إعالن مسعدد القرارات

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT
101 زنقة فرحات حشاد ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب
TOPOGEN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 191 زنقة 
ع ر الريفي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.87917
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 04 أكسوبر 2018 تم اتخاذ 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   76 تفويت  على  املصادقة 
حلين   علي  السيد  بين  اجس اعية 

لفائدة السيد رحال طناجي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االخد بعين االعسبار اسسقالة السيد 
علي حلين  من مهامه ك سير و تعين 
محدودة  غير  ملدة  جديد  ك سير 

السيد رحال طناجي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الذي  السجاري   الغرض  تغير 
بيع و شراء ج يع  االتجار,  سيصبح  
املعدات  املسعلقة بالصيد والرياضة و 

الهوايات  املائية
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
الذي  املساه ات:   6- رقم  بند 
الشركاء   يدفع  مايلي:  على  ينص 
السيد  السالية:  املساه ات النقدية  
السيد  درهم  طناجي15.200   رحال 
السيد  و  درهم   2.400 مح د حلين 
مبلغ   أي  درهم  حلين2.400  رشيد 

إج الي بقي ة  20.000,00 درهم

بند رقم -7 الراس ال: الذي ينص 

الشركة  رأس ال  يبلغ  مايلي:  على 

 100 الي  مقسم  جرهم    20.000

درهم   200 بقي ة  اجس اعية  حصة 

و  كليا  مكستبة  الواحدة   للحصة 

حسب  للشركاء  م نوحة  و  محررة  

مساه تهم على الشكل السالي : السيد 
رحال طناجي 76 حصة السيد مح د 

حلين 12 حصة  و السيد رشيد حلين 

12 حصة أي ما مج وعه 100 حصة 

اجس اعية 

بند رقم -15التسيير-الصالحيات: 

تسيير  يسم  مايلي:  على  ينص  الذي 

مسيرين  او  مسير  قبل  من  الشركة 

من  الشركاء  قبل  من  اخيارهم  يسم 

بينهم. تم تعيين ك سير وحيد للشركة 

طناجي  السيد  محدودة  غير  ملدة 

 01/01/1948 بساريخ  مزداد  مغربي 

بالفداء درب السلطان القاطن بالدار 

الرح ان  عبد  شارع   203 البيضاء 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الهناء  حي 

5303Kالوطنية رقم

االجس اعي:  الغرض   4- رقم  بند 

الذي ينص على مايلي: االتجار, بيع و 

شراء ج يع املعدات  املسعلقة بالصيد 

والرياضة و الهوايات  املائية. و بشكل 

الصناعية  الع ليات  ح يع  عام 

او  املنقولة  املدنية  املالية  السجارية 

الغير املنقولة التي لها عالقة مباشرة 

او غير مباشرة  بالغرض االجس اعي او 

كل غرض مشابه او م اثل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2019 تحت رقم 714279.

969I

MAF2H CONSTRUCTION

MAF2H CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAF2H CONSTRUCTION

مج ع دياري ع ارة 70 رقم 12 

جزناية طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
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  MAF2H CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

العزيزية. شارع امل لكة العربية 

السعودية. الطابق 3 رقم 20 طنجة 

90000 املغرب 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

103631

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MAF2H CONSTRUCTION

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتهيئة الع رانية

اإلصالح  الصيانة,  أشغال 

والسجديد الع رانية

أشغال البناء والتهيئة الطرقية

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شارع  العزيزية. 

20 طنجة  3 رقم  الطابق  السعودية. 

طنجة   90000 املغرب   90000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 90 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد إبراهيم الشادلي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إبراهيم الشادلي عنوانه)ا) 

 12 رقم   70 ع ارة  دياري  مج ع 

جزناية طنجة 90000 طنجة  املغرب

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبراهيم الشادلي عنوانه)ا) 

 12 رقم   70 ع ارة  دياري  مج ع 

جزناية طنجة 90000 طنجة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بطنجة   السجارية 

رقم  تحت   2020 يناير   31

.40611120007215

970I

ACCOF

QARA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

QARA CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مخزن رقم 

1 الطابق السفلي 164 تجزئة الفسح 

1 بلوك 6 بني يخلف املح دية  - 

28830 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 QARA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

مخزن   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   164 السفلي  الطابق   1 رقم 

الفسح 1 بلوك 6 بني يخلف املح دية  

- 28830 املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد املجيد قارة  :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املجيد قارة  عنوانه)ا) 

 28 رقم   11 دوار سيدي عباد الزنقة 

بني يخلف  28830 املح دية  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املجيد قارة عنوانه)ا) 

 28 رقم   11 دوار سيدي عباد الزنقة 

بني يخلف 28830 املح دية  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

ف0راير 2020 تحت رقم 227/265.

971I

عبد العزيز خرشوف

 MOROCCO ELEARNING

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عبد العزيز خرشوف

ص ب : 86 ، رقم 168  شارع 

الحسن الثاني امللعب البلدي 

تنجداد الرشيدية ، 52600، تنجداد 

املغرب

 MOROCCO ELEARNING PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر ايت 

ح و فركلة العليا تنجداد - 52600 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

13647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOROCCO ELEARNING PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : - خدمات 

السعليم و السكوين عن بعد.

ـ السفاوض.

عنوان املقر االجس اعي : قصر ايت 

 52600  - ح و فركلة العليا تنجداد 

تنجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد باحو يونس :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  باحو  السيد 

 52600 قصر ايت ح و فركلة العليا 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  باحو  السيد 

 52600 قصر ايت ح و فركلة العليا 

تنجداد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

مارس 2020 تحت رقم -.

972I
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الفا كونسيلسو

DAMONAGRI
شركة املساه ة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

الفا كونسيلسو

101 زنقة فرحات حشاد 

الدارالبيضاء ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

DAMONAGRI شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 

علي عبد الرزاق الطابق الرابع  - 

20100 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.418019

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 نون0ر 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع علي عبد الرزاق الطابق   12«

الدارالبيضاء   20100  - الرابع  

الريحان  زنقة   69« إلى  املغرب« 

 20100  - الطابق الخامس بوسجور 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 736857.

973I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ZWIN METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

ZWIN METAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

االمل 1 رقم 2448 - 14000 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.54911

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حجي  فسيحة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

مح د حجي بساريخ 13 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 2086.

974I

tensiftconsultant

 KAROUN DE TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

tensiftconsultant

املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

 KAROUN DE TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : اسفي 

رقم 16 زنقة 2 حي السعادة - 

46000 اسفي املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.7591

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2019 تقرر حل  02 دجن0ر  املؤرخ في 

 KAROUN DE TRANSPORTS ET

LOGISTIQUE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأس الها 

 16 رقم  اسفي  اإلجس اعي  مقرها 

46000 اسفي   - 2 حي السعادة  زنقة 

املغرب نتيجة ل..

و عين:

و  قارون  مح د   السيد)ة) 

 2 زنقة   16 رقم  اسفي  عنوانه)ا) 

املغرب  اسفي   46000 السعادة  حي 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

اسفي  وفي   2019 دجن0ر   02 بساريخ 
رقم 16 زنقة 2 حي السعادة - 46000 

اسفي املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن0ر   23 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2019 تحت رقم 2260.

975I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SIS BT
إعالن مسعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي مح د ، 15000، 

الخ يسات املغرب

SIS BT  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 610 

زنقة املرينين حي الياس ين 01 - 

15000 الخ يسات املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.28061

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  12 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحويل  الشكل القانوني 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحويل  الشكل القانوني 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالخ يسات   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 1133.

976I

tensiftconsultant

 GARAGE DU MAGHREB
JOUDANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

 GARAGE DU MAGHREB
JOUDANI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 SAFI, 10 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 ROUTE DE L›AVIATION - ASFI
BOUDHEB - 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
10559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 GARAGE DU MAGHREB

.JOUDANI
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات الجديدة و الخفيفة.
-صيانة و اصالح املركبات.

-السدخل على ج يع املسسويات في 
ج يع الع ليات السجارية, والخدمات 
انواع  ج يع  كداك  و  السجارية, 

الع ليات السجارية و الصناعية..
 SAFI, 10 : عنوان املقر االجس اعي
 ROUTE DE L’AVIATION - ASFI
BOUDHEB - 46000 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 250   : جوداني  امينة  السيدة 

حصة بقي ة 25.000 درهم للحصة .

 250   : الغزولي  سليم  السيد 

حصة بقي ة 25.000 درهم للحصة .

السيد مح د امين الغزولي :  250 

حصة بقي ة 25.000 درهم للحصة .

250 حصة    : السيد بدر الغزولي 

بقي ة 25.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة جوداني عنوانه)ا) 

بن  العالي  عبد  الشهيد  شارع   02

 46000 شقرون طريق املطار اسفي 

اسفي املغرب.

عنوانه)ا)  الغزولي  سليم  السيد 

طريق املطار الحي الصناعي اسفي   2

46000 اسفي املغرب.

الغزولي  امين  مح د  السيد 

الحي  املطار  طريق   2 عنوانه)ا) 

اسفي   46000 اسفي  الصناعي 

املغرب.

 02 السيد بدر الغزولي عنوانه)ا) 

شارع الشهيد عبد العالي بن شقرون 

هرايات البيض اسفي 46000 اسفي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغزولي  سليم  السيد 

طريق املطار الحي الصناعي اسفي   2

46000 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 823.

977I

KARIMI CONSEIL

PABER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري الخيام 2 ، 

80000، اكادير املغرب

PABER SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 9 زنقة 

الزيسون حي الداخلة  - 80000 أكادير 

امل لكة املغربية.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.34009

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

وزاض  ع ر  )ة)  السيد  تفويت 

250 حصة اجس اعية من أصل 250 

خاد  )ة) ع ر   السيد  حصة لفائدة  

مال بساريخ 20 يوليوز 2020.

كريمي   مح د  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   250 كريمي 

السيد  لفائدة   حصة   250 أصل 

يوليوز   20 خاد مال بساريخ  ع ر   )ة) 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   10 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 95257.

978I

SACO CONSEIL

NOISETIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NOISETIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الياس ين 

الطابق السفلي مدخل اب مسجر 

رقم 6 حي م0روكة اكيوض مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOISETIER

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسلزمات الطبية واملنسجات بدون 

اسسخدام عالجي و منسجات السج يل

عنوان املقر االجس اعي : الياس ين 

مسجر  اب  مدخل  السفلي  الطابق 

6 حي م0روكة اكيوض مراكش -  رقم 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الكانيت عبد الغني  :  400 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 600   : الكانيت سكينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغني   عبد  الكانيت  السيد 

 85 فيال  تاملولكت  اقامة  عنوانه)ا) 

مراكش  االزدهار  البيضاء  طريق 

40000 مراكش املغرب.

السيدة الكانيت سكينة عنوانه)ا) 

تجزئة   06 الشقة  افران  اقامة 

مراكش   40000 مراكش  بويزكران 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الكانيت سكينة عنوانه)ا) 

تجزئة   06 الشقة  افران  اقامة 

مراكش   40000 مراكش  بويزكران 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115450.

979I

Société marocaine de révision des comptes

سيم ديفلوبمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

سيم ديفلوب ون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء شارع بوركون زنقة جعفر 

ابن حبيب اقامة املشرق2 الطابق 

االول رقم3. - 20000 الدار البيضاء. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

465513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

سيم   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

ديفلوب ون.

البحث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنظ ة  وانساج  وتص يم  والسطوير 

السكنولوجية..
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الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة جعفر  بوركون  شارع  البيضاء 

الطابق  املشرق2  اقامة  حبيب  ابن 

االول رقم3. - 20000 الدار البيضاء. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الهادي عزيز :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الهادي عزيز عنوانه)ا) 

بوسكورة   15 كولف سيتي فيال رقم 

الدارالبيضاء   20000 النواصر  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الهادي عزيز عنوانه)ا) 

كولف سيتي فيال رقم  الدارالبيضاء 

 20000 النواصر.  بوسكورة   15

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 739389.

980I

ORSIA FINANCE

 MALIA CENTER » JUST

 FIT FITNESS & SPA - JUST

BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MALIA CENTER

 JUST FIT FITNESS & SPA - JUST «

» BEAUTY

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 2.500.000 درهم

مقرها االجس اعي : 158، شارع أنفا 

الطابق الثالث

الدار البيضاء

رقم السجل السجاري:  351343 
  رقم السعريف الضريبي: 18780993

رقم السعريف املوحد للشركة: 
 001603541000052

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 02 مارس 2020 ، تم تحويل 
 ، للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
شارع أنفا الطابق الثالث   ،158 من 
 ،39 رقم  الرياض،  إلى تجزئة شركاء 
النواصر،  محافظة  أزمور،  طريق 

مقاطعة أولد عزوز
النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم .745873
981I

fiduciaire le point

AMENAGELEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، casa maroc
AMENAGELEC SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)
 RUE 10 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 LIBERTE 3EME ETAGE APPT
 06 CASABLANCA - 20200

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1726

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   2017 أبريل   06 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AMENAGELEC الوحيد  الشريك 
 10.000 مبلغ رأس الها     SARL AU
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 RUE LIBERTE 3EME ETAGE  10
 APPT 06 CASABLANCA - 20200
CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

.MANQUE DE RENTABILITE

 10 ب   السصفية  مقر  حدد  و 

 RUE LIBERTE 3EME ETAGE

 APPT 06 CASABLANCA - 20200

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

 AHMED  EL KARZ السيد)ة) 

 VILLE ERRAHMA عنوانه)ا)  و 

 BLOC 410 N 99 DAR

 BOUAZZA NOUACEUR 20200

ك صفي   CASABLANCA MAROC

)ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يناير 2020 تحت رقم 727423.

982I

MECOMPTES

MAREDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 20250، الدار البيضاء 

املغرب

MAREDIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي 46 شارع 

بينال حي املستشفيات - 20000  

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.104597

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يونيو   11 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 اسسيراد، صيانة ، تسويق وتوزيع 

االجهزة الطبية..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 744009.

983I

AMJ MANAGEMENT

 AMARNISS MODERN
PLATRES  Sarl

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

  AMARNISS MODERN PLATRES

Sarl شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املرس 2 البقعة 258 , طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  AMARNISS MODERN PLATRES

.Sarl

غرض الشركة بإيجاز : الجبص و 

البناء.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - طنجة   ,  258 البقعة   2 املرس 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

امرنيس  املصطفى  السيد 
زنقة فكيك اقامة ش س  عنوانه)ا) 
طنجة   90000   12 رقم  االصيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
امرنيس  املصطفى  السيد 
زنقة فكيك اقامة ش س  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  12 رقم  االصيل 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233841.
985I

MECOMPTES

JEESR INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 
البيضاء، 20250، الدار البيضاء 

املغرب
JEESR INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 شارع 
مح د عبدو ع ارة 2 طابق 1 ، حي 
النخيل  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.220805

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 17 ف0راير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 2 ع ارة  عبدو  مح د  شارع   17«
طابق 1 ، حي النخيل  - 20000 الدار 
ابن  شارع   « إلى  املغرب«  البيضاء  
املعتز ، ع ارة جويو 2 طابق 1 شقة2   
البيضاء    الدار   20000  - ،بلفدير 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740368.

986I

MAGHREB ADRIATICA -F

 MAGHREB ADRIATICA -F
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

MAGHREB ADRIATICA -F
 3ème étage N°6 Sidi Bernoussi
 Casablanca - Allé des Cactus N°

18 –، 0، Casablanca Maroc
  MAGHREB ADRIATICA -F SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجس اعي م ر 
الصبار ع ارة 18 الطابق 3 رقم 

Maghreb@k- - 6 ال0رنو�سي
adriatica.ma  الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.401771
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 19 مارس 2020 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19544.

987I

MAGHREB ADRIATICA -F

 MAGHREB ADRIATICA -F
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MAGHREB ADRIATICA -F
 3ème étage N°6 Sidi Bernoussi
 Casablanca - Allé des Cactus N°

18 –، 0، Casablanca Maroc
 MAGHREB ADRIATICA -F SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي م ر 
الصبار ع ارة 18 الطابق 3 رقم 

Maghreb@k- - 6 ال0رنو�سي
adriatica.ma  الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.401771
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
  BOUBKER )ة)  السيد  تفويت 
من  اجس اعية  حصة   AMINE 100
أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 
بساريخ   ADRIATICA S.P.A. - ITALIE

19 مارس 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19544.
988I

tensiftconsultant

TRANS FAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tensiftconsultant
املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

TRANS FAD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 212 
طريق الصويرة سبت كزولة اسفي - 

46000 اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8711

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   2020 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجس اعية  حصة   125
125 حصة لفائدة  السيد )ة) اح د 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.
فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 
125 حصة اجس اعية من أصل 125 
الحسن  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

125 حصة اجس اعية من أصل 125 

حصة لفائدة  السيد )ة) خالد فضيل 

بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

125 حصة اجس اعية من أصل 125 

حصة لفائدة  السيد )ة) عبد الواحد 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 63 أصل  من  اجس اعية  حصة   63

حصة لفائدة  السيد )ة) زهرة فضيل 

بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 63 أصل  من  اجس اعية  حصة   63

فسيحة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 63 أصل  من  اجس اعية  حصة   63

حصة لفائدة  السيد )ة) نجاة فضيل 

بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 62 أصل  من  اجس اعية  حصة   62

حصة لفائدة  السيد )ة) نزهة فضيل 

بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 62 أصل  من  اجس اعية  حصة   62

ابتسام  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

 62 أصل  من  اجس اعية  حصة   62

عائشة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فضيل بساريخ 11 غشت 2020.

فضيل  ح يد   )ة)  تفويت السيد 

125 حصة اجس اعية من أصل 125 

فاط ة  )ة)  السيد  لفائدة   حصة 

الحي ر بساريخ 11 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   09 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1947.

989I



12463 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

VIETNAM EXPRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

VIETNAM EXPRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 تجزئة 

النخيل شارع عالل بن عبد هللا  - 

30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.59693

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 29 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

بن  النخيل شارع عالل  تجزئة   22«

30000 فاس املغرب« إلى  عبد هللا  - 

رقم   3 »شارع ابن االتير تجزئة تازي 

15 طريق عين الس ن فاس - 30000 

فاس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2084/2020.

990I

تادلة لإلستشارة

STE DAY IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة

حي مي ونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب

STE DAY IRRIGATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزئة 

العث انية الحي اإلداري الطابق 

السالث  - 23000 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAY IRRIGATION

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

والسقي  والبناء  املخسلفة  األشغال 

بالسنقيط.

تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  اإلداري  الحي  العث انية 

السالث  - 23000 بني مالل  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 50   : السيد مح د أمين فسح هللا 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيد ج ال فاروق 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  فسح  أمين  مح د  السيد 

الفالحية  السن ية  مركز  عنوانه)ا) 

بني مالل    23452 أوالد مبارك   523

املغرب.

عنوانه)ا)  فاروق  ج ال  السيد 

 23452 دوار أوالد أيوب أوالد مبارك 

بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فاروق  ج ال  السيد 

 23452 دوار أوالد أيوب أوالد مبارك 

بني مالل املغرب

هللا  فسح  أمين  مح د  السيد 

الفالحية  السن ية  مركز  عنوانه)ا) 

بني مالل   23452 أوالد مبارك   523

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 432.

991I

LAHLOU MOHAMMED

STE NETFIX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االول رقم املكسب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب

STE NETFIX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

هارون الرشيبد  رقم 105 غ.د.س - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 مارس   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NETFIX SARL AU
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
بج يع  الك بيوتر  أجهزة  تسويق 

أشكالها....................
ال0رمجيات  أجهزة  تجارة   -
واللوازم  املعلومات  وتكنولوجيا 

املكسبية.......
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - غ.د.س   105 رقم  هارون الرشيبد  

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
 100   : زكرياءالخياطي  السيد 
درهم   1.000,00 بقي ة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الخياطي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
ع ارة 5 شقة 25مركب إقامة موالي 
 50000 ف.ن  ثانوية  اس اعيل 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخياطي عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
ع ارة 5 شقة 25مركب إقامة موالي 
 50000 ف.ن  ثانوية  اس اعيل 

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   04 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233546.

992I

HBN SERVICES

مون بروجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HBN SERVICES
23 شارع عقبة ابن نافع الطلبق 
3 رقم 5 الحي املح دي البيضاء ، 

20570، البيضاء املغرب
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مون بروجي  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 23 عقبة 

ابن نافع الطابق 3 رقم 5 الحي 

املح دي ، بالبيضاء - 20570 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مون   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

بروجي .

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد 

البناء  للشركة  السجاري  النشاط 

العام وتجزأة األرا�سي  والبيع والشراء.

 23  : االجس اعي  املقر  عنوان 

عقبة ابن نافع الطابق 3 رقم 5 الحي 

الدار   20570  - بالبيضاء   ، املح دي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العاللي   الرحيم  عبد  السيد 

 59 زنقة  املسسقبل  درب  عنوانه)ا) 

 20570 املح دي   الحي   10 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

العاللي   الرحيم  عبد  السيد 

 59 زنقة  املسسقبل  درب  عنوانه)ا) 
 20570 املح دي   الحي   10 رقم 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.

993I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

IST IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

IST IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل كائن 

بالطابق السفلي ملك اد ياسين 

دوار ادبربنيز ج اعة سيدي اح د 

اوحامد ع الة الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4689

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طوني سيلفيو  )ة)  تفويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   1.000 شيير 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

فلورونس ريسا دوبوا بساريخ 01 شتن0ر 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالصويرة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 196.

994I

fiduciaire capital orient

STRICT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STRICT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 شارع 

أرمي دو لبغسيو   - 60000 وجدة 

املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25989

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل   2017 يونيو   06 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    STRICT الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

شارع أرمي دو   51 مقرها اإلجس اعي 

املغرب   وجدة   60000  - لبغسيو   

نتيجة ل : عدم تحقق هدف الشركة.

و حدد مقر السصفية ب  51 شارع 

 60000  - وجدة   أرمي دو لبغسيو  

وجدة  املغرب  . 

و عين:

و  عادل  الرحيم   عبد  السيد)ة) 

 60000 الكسبية  زنقة   8 عنوانه)ا) 

وجدة املغرب   ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية 

:  51 شارع أرمي دو لبغسيو  وجدة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2017 تحت رقم 1814.

995I

مسسامنة شامة

ANNAJMA ADDAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مسسامنة شامة

شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

ANNAJMA ADDAHABIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 

اقامة لينا  - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

20579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ANNAJMA ADDAHABIA

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري

- أع ال البناء واالع ال املخسلفة

- تجزئة وقس ة االرا�سي

عنوان املقر االجس اعي : حي املطار 

اقامة لينا  - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 400   : الشهبوني  ح يد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 400   : املاحي  الغني  السيد عبد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد سفيان اعبوز :  200 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
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 السيد ح يد الشهبوني : 40000 

بقي ة 100 درهم.

السيد عبد الغني املاحي : 40000 

بقي ة 100 درهم.

 20000  : اعبوز  سفيان  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ح يد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موالي  شارع 

62000 الناظور املغرب.

السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا) 

 5 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  اعبوز  سفيان  السيد 

 62000  59 رقم  بوعطية  اوالد  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ح يد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موالي  شارع 

62000 الناظور املغرب

عنوانه)ا)  اعبوز  سفيان  السيد 

 62000  59 رقم  بوعطية  اوالد  حي 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 03 شتن0ر 

2020 تحت رقم 2976.

996I

fiduazizi

SAKIA VITRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SAKIA VITRAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوكالة 01 رقم 608 بلوك D  تجزئة 

 D 70000 الوكالة 01 رقم 608 بلوك

العيون املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22037
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 شتن0ر   05 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   9.900.000«
»100.000 درهم« إلى »10.000.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2114/2020.

997I

fiduazizi

RESAUX SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiduazizi
شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 
ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
RESAUX SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني شارع مح د 
الزرقطوني رقم 118 حي موالي 
رشيد الشطر الثاني شارع مح د 

الزرقطوني رقم 118 70000 العيون 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.27829
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   2020 غشت   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
03 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2031/2020.

998I

fiduazizi

 DESARROLLO DEL

DESIERTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 DESARROLLO DEL DESIERTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 زنقة 

الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2020/32653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DESARROLLO DEL DESIERTO

السنظيم   : بإيجاز  غرض الشركة 

اإلداري.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 02 الوحدة  حي   68 رقم  الجزيرة 

زنقة الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : حفيظي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : الحساني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500  : حفيظي  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.

 500  : الحساني  مح د  السيد 

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د حفيظي عنوانه)ا) 

 01 حي الوحدة   33 زنقة اوسرد رقم 

70000 العيون املغرب.

السيد مح د الحساني عنوانه)ا) 

زنقة الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د حفيظي عنوانه)ا) 

 01 حي الوحدة   33 زنقة اوسرد رقم 

70000 العيون املغرب

السيد مح د الحساني عنوانه)ا) 

زنقة الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 18 غشت 

2020 تحت رقم 1895/2020.

999I

fiduazizi

ATNANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

ATNANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 55 

E حي الوفاق  رقم E 55 حي الوفاق  

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

32851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ATNANE

غرض الشركة بإيجاز : بيع ج يع 

انواع املنسوجات البحرية.

 55 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

حي الوفاق    E  55 رقم  حي الوفاق    E

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد مح د اباحوس 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : اباحوس  السيد مح د   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د اباحوس عنوانه)ا) 

السايح  اح د  سيدي  اعي�سي  دوار 

44100 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د اباحوس عنوانه)ا) 

السايح  اح د  سيدي  اعي�سي  دوار 

44100 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2033/2020.

1000I

fiduazizi

JAMAA ANNAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

JAMAA ANNAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحزام بدون رقم شارع الحزام بدون 

رقم 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JAMAA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ANNAOUI

ت وين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنظيم الحفالت.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحزام بدون رقم شارع الحزام بدون 

رقم 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اعناوي  جامع  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : اعناوي  جامع  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعناوي  جامع  السيد 

الوحدة  مدينة   F بلوك   457 رقم 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعناوي  جامع  السيد 

الوحدة  مدينة   F بلوك   457 رقم 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 17 غشت 

2020 تحت رقم 2016/2020.

1001I

fiduazizi

SUD BITUME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SUD BITUME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 55 مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 55 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SUD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BITUME

تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومعالجة شراء وبيع وتوزيع البيسومين.

مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الوفاق بلوك E رقم 55 مدينة الوفاق 
العيون   70000  55 رقم   E بلوك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : عياش  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : عياش  مح د  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د عياش عنوانه)ا) حي 
العيون   70000 الضيعات فم الواد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مح د عياش عنوانه)ا) حي 

الضيعات فم  70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

02 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2034/2020.

1002I

fiduazizi

CONCASSEUR LAMBARKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 CONCASSEUR LAMBARKI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

القوات املساعدة رقم 26 تجزئة 

القوات املساعدة رقم 26 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONCASSEUR LAMBARKI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.,concasseur

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   26 رقم  املساعدة  القوات 

 70000  26 رقم  املساعدة  القوات 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : امباركي  نجيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : امباركي  نجيب  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امباركي  نجيب  السيد 

شركة العيون نكجير الحي الصناعي 

املر�سى 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امباركي  نجيب  السيد 

شركة العيون نكجير الحي الصناعي 

املر�سى 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2050/2020.

1003I

fiduazizi

EXTRA CONCASSEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

EXTRA CONCASSEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مدينة 

25 مارس بلوك w رقم 647 مدينة 

25 مارس بلوك w رقم 647 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EXTRA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONCASSEUR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.concasseur

مدينة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مدينة   647 رقم   w مارس بلوك   25

 70000 647 w رقم  25 مارس بلوك 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الكيرع  مولود  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : الكيرع  مولود  مح د  السيد   

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الكيرع  مولود  مح د  السيد 

زنقة   2 الرملة  خط  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000  36 رقم  الفشسالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكيرع  مولود  مح د  السيد 

زنقة   2 الرملة  خط  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000  36 رقم  الفشسالي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

02 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2029/2020.

1004I

fiduazizi

SAKIA CONCASSEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

SAKIA CONCASSEUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الوكالة 01 

بلوك D رقم 608 الوكالة 01 بلوك 

D رقم 608 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAKIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONCASSEUR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.concasseur

الوكالة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 01 الوكالة   608 رقم   D بلوك   01

العيون   70000  608 رقم   D بلوك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : شباب  حاميد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : شباب  حاميد  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شباب  حاميد  السيد 

سوق  عي�سى  سيدي  النكار  دوار 

السبت 23000 اوالد الن ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شباب  حاميد  السيد 

سوق  عي�سى  سيدي  النكار  دوار 

السبت 23000 اوالد الن ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

03 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2049/2020.

1005I
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fiduazizi

KAN’VAS ART & DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

KAN’VAS ART & DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع مكة 

زنقة 09 ع ارة املحجوب الديش 

رقم 02 شارع مكة زنقة 09 ع ارة 

املحجوب الديش رقم 02 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2018 أكسوبر   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAN’VAS ART & DESIGN

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت وإعالن.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكة زنقة 09 ع ارة املحجوب الديش 

ع ارة   09 زنقة  مكة  شارع   02 رقم 

 70000  02 رقم  الديش  املحجوب 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : كان  هللا  عبد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 السيد عبد هللا كان : 1000 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كان  هللا  عبد  السيد 

حي   42 رقم  املقدس  البيت  شارع 

العيون   70000 مح د  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كان  هللا  عبد  السيد 

حي   42 رقم  املقدس  البيت  شارع 

سيدي مح د 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 03 أكسوبر 

2018 تحت رقم 2124/2020.

1006I

KARIMI CONSEIL

 PROMO NEGOCE ET

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري الخيام 2 ، 

80000، اكادير املغرب

 PROMO NEGOCE ET

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 233 

تجزئة القيروان تحناوت الحوز - 

42302 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.95817

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنل علم  معاد  )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

حصة لفائدة  السيد )ة) مح د انس 

بخو بساريخ 14 يونيو 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

13 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 114864.

1007I

NOOR PREFA SARL

NOOR PREFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

NOOR PREFA SARL

 MESNANA RDG LOT 6989 EN

 FACE SOUK EL KORB ، 90060،

TANGER MAROC

NOOR PREFA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 MESNANA RDG LOT 6989 EN

 FACE SOUK EL KORB  - 90060

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.104213

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 يونيو 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 MESNANA RDG LOT 6989 EN«

 FACE SOUK EL KORB  - 90060

 ROUTE DE« إلى  املغرب«  طنجة 

 RABAT CHRAKAT LOT 8003

TANGER - 90060 طنجة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4503.

1008I

tensiftconsultant

CAFE ARABIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

tensiftconsultant

املكسب 2 ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46000، آسفي املغرب

CAFE ARABIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي تجزئة 965 

شارع الحسن الثاني حي اناس اسفي 

- 46000 اسفي املغرب.

تغيير تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

3153

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى   

تم   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

 CAFE« من  الشركة  تس ية  تغيير 

. »CAFE SPECULOS« إلى »ARABIR

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  االبسدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1946.

1009I

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT

SOABIMEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT

101 زنقة فرحات حشاد ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

SOABIMEX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة ازلي 

45 الحي الصناعي - 40110 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
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رقم السقييد في السجل السجاري 

.4615

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2019 تم تعيين  11 شتن0ر  املؤرخ في 

جرا  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

جاي  ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بساريخ  ب راكش   السجارية 

2020 تحت رقم 111643.

1010I

COMPANY R-O CONSTRUCTION

 STE COMPANY R-O

CONSTRUCTION

إعالن مسعدد القرارات

 COMPANY R-O

CONSTRUCTION

املحل رقم  1 تجزئة النهضة رقم 639 

املحاميد ، 40000، مراكش املغرب

 STE COMPANY R-O

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: املحل رقم  

1 تجزئة النهضة رقم 639 املحاميد  

- 40000 مراكش املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.58761

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  12 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم  1: الذي ينص على مايلي: 

100 حصة من طرف السيد  تفويت 

امين ندير لفائدة السيد موالي اح د 

درهم مع   10000.00 مصدق بقي ة 

ج يع املزايا و االلتزامات التي تسعلق 

بها هذه االسهم. 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

وحيد  ك سير  مصدق  اح د  موالي 

السيد  املسير  اسسقالة  لقبول  تبعا 

امين ندير.الشركة سسع ل من خالل 

السوقيع الوحيد ملسيرالشركة السيد 

موالي اح د مصدق

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

في  محدد  الشركة  راس ال  مايلي: 

 100 الى  مقس ة  10000.00درهم 

للحصة  درهم   100 بقي ة  حصة 

صدرت بالكامل لفائدة السيد موالي 

اح د مصدق

بند رقم 11: الذي ينص على مايلي: 

محدودة:  غير  ملدة  الشركة  مسير 

السيدموالي اح د مصدق.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115332.

1011I

KARIMI CONSEIL

CABINET JJMEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري الخيام 2 ، 

80000، اكادير املغرب

 CABINET JJMEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 10 

الطابق االول شارع االمام البخاري 

حي بواركان اكادير - 80000 اكادير 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

44233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CABINET JJMEDICAL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املسسلزمات الطبية.

 10 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

البخاري  االمام  شارع  االول  الطابق 

اكادير   80000  - حي بواركان اكادير 

امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : باخوز  السيدة ج يلة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باخوز  ج يلة  السيدة 

حيي العين القليعة ايت ملول 86356 

ايت ملول امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  باخوز  ج يلة  السيدة 

حيي العين القليعة ايت ملول 86356 

ايت ملول امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96232.

1012I

FIDUSMAN

MAKKA FER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUSMAN

 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67

 BERRECHID 67.RUE DAMAS

 1 ERE ETAGE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

MAKKA FER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 236 

  ROUTE DE GUISSER SETTAT

 236 ROUTE DE GUISSER

.SETTAT 26000 SETTAT MAROC

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.3023

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MUSTAPHA )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   ERRAI 100

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

بساريخ   ABDELLATIF ELKHALILY

14 يوليوز 2020.

 OMAR )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   ERRAI 100

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

بساريخ   ABDELLATIF ELKHALILY

14 يوليوز 2020.

 HAMID )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   ERRAI 100

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

بساريخ   ABDELLATIF ELKHALILY

14 يوليوز 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بسطات  بساريخ 17 شتن0ر 

2020 تحت رقم 10139.

1013I
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EXPERTO

ESCALE ENERGY SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

EXPERTO

04 شارع أبو فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب

  ESCALE ENERGY SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11،شارع 

عبد الرحيم بوعبيد ،كزبة II ،شقة 

16 ،حي الرياضـ  الرباط . - 10010 

الرباط  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.109287

الشريك  قرار  ب قس�سى 

غشت   07 في  املؤرخ  الوحيد 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2020

درهم«   8.000.000« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   7.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   15.000.000«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106647.

1014I

SAGEST

TOURY CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

TOURY CLIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 174 
جنان  الصفريوي سيدي بوجيدة  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOURY CLIM
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة .
عنوان املقر االجس اعي : رقم 174 
 - الصفريوي سيدي بوجيدة   جنان  

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.000   : العيش  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 1000  : العيش  ك ال  السيد   

بقي ة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العيش  ك ال  السيد 
السالوي  جنان  االرك  زنقة   155
سيدي بوجيدة  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العيش  ك ال  السيد 
السالوي  جنان  االرك  زنقة    155
سيدي بوجيدة  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2093.

1015I

SAGEST

ODYSSEY TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

ODYSSEY TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 27 

تجزئة ع ر ابن الخطاب  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ODYSSEY TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بضائع.
 27 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 30000  - تجزئة ع ر ابن الخطاب  

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

سامي  مح د  ملودن  ايت  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

 :  السيد ايت ملودن مح د سامي 

1000 بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وصفات ومواطن الشركاء :

سامي  مح د  ملودن  ايت  السيد 
شقف  عين  ر�سي  فندق  عنوانه)ا) 

موالي عقوب  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
سامي  مح د  ملودن  ايت  السيد 
شقف  عين  ر�سي  فندق  عنوانه)ا) 

موالي عقوب  30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2090.

1016I

mohammed boumzebra

 STE YATIM
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE YATIM CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

االول شقة رقم 01 تجزئة ياتيم رقم 
67 اوالد سيدي شنان - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3731

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   2020 شتن0ر   09 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE YATIM الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأس الها    CONSTRUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
رقم  شقة  االول  الطابق  اإلجس اعي 
01 تجزئة ياتيم رقم 67 اوالد سيدي 
صالح  بن  الفقيه   23200  - شنان 

املغرب نتيجة ل : حل شركة .
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و حدد مقر السصفية ب الطابق 

01 تجزئة ياتيم رقم  االول شقة رقم 

 23200  - شنان   سيدي  اوالد   67

الفقيه بن صالح املغرب. 

و عين:
السيد)ة) يتيم  رشيد و عنوانه)ا) 
حي اوالد سيدي شنان بلوك 04 زنقة 
03 رقم 01  23200 الفقيه بن صالح 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الطابق   : الوثائق املسعلقة بالسصفية 

01 تجزئة ياتيم رقم  االول شقة رقم 

67 اوالد سيدي شنان 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية بالفقيه بن صالح  

09 شتن0ر 2020 تحت رقم 261.

1017I

fiduciaire le point

 ETABLISSEMENT NASSIM
BASSATINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، casa maroc

 ETABLISSEMENT NASSIM

BASSATINE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 223 نسيم 

اسالن  الدار البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 مارس   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة)   السيد  تفويت 

 ABDERRAHIM BENCHRIFA 500

 2.500 أصل  من  اجس اعية  حصة 

 ZAKARIA حصة لفائدة  السيد )ة) 

IFRASSEN بساريخ 02 مارس 2020.

)ة)  السيد  تفويت 
 ABDERRAHIM SEKKAKI 500
 3.000 أصل  من  اجس اعية  حصة 
 ZAKARIA حصة لفائدة  السيد )ة) 

IFRASSEN بساريخ 02 مارس 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 739133.

1018I

fiduciaire le point

 ETABLISSEMENT NASSIM
ALBASSATINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، casa maroc
 ETABLISSEMENT NASSIM

ALBASSATINE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 223 نسيم 
اسالن  الدار البيضاء - 20200  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

728285
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2019 دجن0ر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ETABLISSEMENT NASSIM

.ALBASSATINE PRIVE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعلي ية حرة.
 223  : االجس اعي  املقر  عنوان 
نسيم اسالن  الدار البيضاء - 20200  

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 ABDELATIF السيد 
حصة   BENSAHRAOUI :  2.000

بقي ة 100 درهم للحصة .
 ABDERRAHIM السيد 
BENCHRIFA :  2.000 حصة بقي ة 

100 درهم للحصة .
 ZAKARIA IFRASSEN السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .
 ABDERRAHIM السيد 
بقي ة  حصة   SEKKAKI :  2.500

100 درهم للحصة .
 ABDELMJID SEKKAKI السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   :  2.500

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDELATIF السيد 
 RES EL (عنوانه)ا BENSAHRAOUI
 QODS IMM 9 G APPT 18 AIN
البيضاء  الدار    CHOCK 20200

املغرب.
 ABDERRAHIM السيد 
 HAY EL عنوانه)ا)   BENCHRIFA
 GHAZALI LOT BOUCHENTOUF

20200  الدار البيضاء املغرب.
 ZAKARIA IFRASSEN السيد 
 LOT CHARAF 02 GH 27 (عنوانه)ا
  IMM 06 APPT 11 OULFA  20200

الدار البيضاء املغرب.
 ABDERRAHIM السيد 
 NASSIM  223 عنوانه)ا)   SEKKAKI
  ISLANE CASABLANCA 20200

الدار البيضاء املغرب.
  ABDELMJID SEKKAKI السيد 
 CLOC 45 HAY  985 عنوانه)ا) 
الدار البيضاء    HASSANI  20200

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MARIA AOURDOU السيدة 
 NASSIM ISLANE  223 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار    LISSASFA 20200

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم -.

1019I

fiduciaire le point

 ETABLISSEMENT NASSIM

ALBASSATINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، casa maroc

 ETABLISSEMENT NASSIM

ALBASSATINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 223 

نسيم اسالن 20230 الدار البيضا 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   2020 ف0راير   25 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 ETABLISSEMENT LA

MORALE PRIVE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2020 تحت رقم 734092.

1020I

FOUZMEDIA

ACOSTAR SARL AU
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ACOSTAR SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.45851

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت ج بع الحصص التي ي لكها 

السيد ح زة املهدي بشركة اكوسسار 

حصة اجس اعية لفائدة   1000 وهي 

هذا  قبل  الدي  الغالي  أمين  السيد 

السفويت

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  املهدي  ح زة  السيد  اسسقالة 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  مه ة 

غير  ملدة  ةخيد  مسير  الغالي  امين 

محدودة مع تحويل الشكل القانوني 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تفويت ج بع الحصص التي ي لكها 

السيد ح زة املهدي بشركة اكوسسار 

حصة اجس اعية لفائدة   1000 وهي 

هذا  قبل  الدي  الغالي  أمين  السيد 

السفويت

بند رقم 9: الذي ينص على مايلي: 

من  املهدي  ح زة  السيد  اسسقالة 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  مه ة 

غير  ملدة  ةخيد  مسير  الغالي  امين 

محدودة مع تحويل الشكل القانوني 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79070.

1021I

أكنيد

أكنيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أكنيد

أحالم سكن املج وعة السكنية 

4 ع ارة 7 رقم 28 سيدي مومن 

ال0رنو�سي ، 20610، الدار البيضاء 

املغرب

أكنيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي أحالم 

سكن املج وعة السكنية 4 ع ارة 

7 رقم 28 سيدي مومن ال0رنو�سي 

الدار البيضاء 20610 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470907

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : أكنيد.

غرض الشركة بإيجاز :  شراء وبيع 

األجهزة وال0رامج وخدمات تكنولوجيا 

أنواع  ج يع  وبيع  شراء  املعلومات، 

ذات  الخدمات  املكسبية،  اللوازم 

الصلة، أع ال تكنولوجيا املعلومات 

بشكل  املرتبطة  الع ليات  وج يع 

مباشر أو غير مباشر بهذه األنشطة.

أحالم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة   4 السكنية  املج وعة  سكن 

ال0رنو�سي  مومن  سيدي   28 رقم   7

20610 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مريس  عبدهللا  السيد 

حي القدس مباركة مج وعة 38 رقم 

الدار   20610 ال0رنو�سي  سيدي   2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مريس  عبدهللا  السيد 

حي القدس مباركة مج وعة 38 رقم 

الدار   20610 ال0رنو�سي  سيدي   2

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 20647.

1022I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 PRESTIGE DU CAFTAN AU

TOUR DE LA SOIE
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد الرح ان ، 

20200، الدار البيضاء املغرب

 PRESTIGE DU CAFTAN AU

TOUR DE LA SOIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي 

املعاريف زنقة أبو املحاسن الرياني 

)بوا�سي دانكلي سابقا) - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.115477

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  09 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
رأس  أن   العام  الج ع  قرر  مايلي: 

املال الحالي 300.000  درهم  سيرتفع  

يصل  لكي  درهم،   730.000 ب بلغ 

بخلق   وذلك  درهم،   1.030.000 إلى 

 100 7.300 حصة  مقابل   وإصدار  

تكسب  الواحدة،  للحصة   درهم  

نقدا ويسرح بأك لها عند االكسساب، 

ب قاصة  مع مسسحقات ثابسة وسائلة 

ومسسوجبة على عاتق الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

العام خفض رأس املال  قرر الج ع  

من  لينزل  درهم   730.000 ب بلغ 

 300.000 إلى  درهم   1.030.000

الخسائر  تصفية  بهدف  درهم، 

قرر الج ع العام تحقيق   املتراك ة.  

عن  املال  رأس  من  الخفض   هذا  

طريق تعويض 10.300 حصة  مقابل 

100 درهم  للواحدة  ب 3.000 حصة 

للواحدة، موزعة   درهم    100 مقابل 

حصة   30 ب ا يعادل  الشركاء   على  

للواحدة  درهم   100 مقابل  جديدة 

عوض 103 حصة قدي ة مقابل 100 

درهم للواحدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الفصل  تعديل  العام  الج ع  قرر 

 : يلي  ك ا  األسا�سي  القانون  من   6

درهم    150.000 السيدة حياة العلج 

 75.000 السيد مح د الزين العلج  

درهم    السيدة دادي حنان 75.000 

درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

قرر الج ع العام تعديل الفصل 7 من 

السيدة   : القانون األسا�سي ك ا يلي 

السيد  حصة    1.500 العلج   حياة 

حصة     750 العلج   الزين  مح د 

السيدة دادي حنان 750 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء   بالدار   السجارية 

 11 شتن0ر 2020 تحت رقم 745785.

1023I
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Société marocaine de révision des comptes

EL HANTATE
شركة املساه ة

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

EL HANTATE »شركة املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع 10 مارس و شارع عبد القادر 

الصحراوي سيدي عث ان موالي 

رشيد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103997

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 21 ماي 2020 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:

 »شهيوات الخي ة«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740285.

1024I

ACCOF

POLYGEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين م ثل قانوني للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

POLYGEO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 77 حي 

الداخلة - 20800 املح دية املغرب.

»تعيين م ثل قانوني  للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12693

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 18 غشت 2020 وتبعا 

لسعيين مسير)ين) جدد تقرر تعيين 
امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- البصري لحسن
- روداني مح د

ذات  شركة   POLYGEO  -  
مقرها  الكائن  املحدودة  املسؤولية 
الداخلة  حي   77 ب:  اإلجس اعي 

20800 املح دية املغرب
عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 12693
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1107.
1025I

ACCOF

MCHT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
MCHT INTERNATIONAL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 
تجزئة الوحدة الطابق 1 الشقة رقم 

1 - 28830 املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.22257

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 ماي   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ك ال  ح زة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000
زيدان االمراني بساريخ 11 ماي 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية باملح دية  بساريخ 08 يونيو 

2020 تحت رقم 631.
1026I

ACCOF

MCHT INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MCHT INTERNATIONAL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 

تجزئة الوحدة الطابق 1 الشقة رقم  

- 28830 املح دية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.22257

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تعيين  تم   2020 ماي   11 في  املؤرخ 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  ك سير  زيدان  االمراني 

لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية  بساريخ 08 يونيو 

2020 تحت رقم 631.

1027I

ACCOF

ADAM-BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ADAM-BIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي انارة 2 

زنقة 1 رقم 26 عين الشق  - 20470 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.400069

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 يوليوز   02 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

ADAM- الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   10.000 مبلغ رأس الها    BIO

 2 انارة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
زنقة 1 رقم 26 عين الشق  - 20470 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : وقف 

بشكل  للشركة  السجاري  النشاط 

نهائي.

 2 انارة  و حدد مقر السصفية ب 
زنقة 1 رقم 26 عين الشق  - 20470 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  مغافري  ع ر    السيد)ة) 
1 رقم  الزنقة   2 عنوانه)ا) حي االنارة 

املغرب  الدارالبيضاء   20470   26

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19119.

1028I

STAEM

 SOLUTION TRAVAUX-

 ASSISTANCE ENGINEERING

ET MAINTENANCE -STAEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STAEM
زنقة س ية ع ارة 82 شقة 16 ، 

CASABLANCA ،20340 املغرب

 Solution Travaux Assistance-

 Engineering et maintenance

STAEM- شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة س ية 

ع ارة 82 شقة 16 الدارالبيضاء - 

20340 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

435397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 ماي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Solution Travaux Assistance-

 Engineering et maintenance

.-STAEM

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع و صناعة منسوجات السكييف و 

التهوية - اسسيراد و تصدير .

 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 16 شقة   82 ع ارة  س ية  زنقة 

20340 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 RADOIN KARIM :  110 السيد

حصة بقي ة 11.000 درهم للحصة .

 BLOUK KARIM :  130 السيد 

حصة بقي ة 13.000 درهم للحصة .

  MAHRAJ BRAHIM  : السيد 

درهم   13.000 بقي ة  حصة   130

للحصة .

  MAHBOUBI SAMIR السيد 

درهم   13.000 حصة بقي ة   :  130

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 RADOIN KARIM السيد 

 Projet Bloc5 NR 27 HM (عنوانه)ا

20540 الدارالبيضاء املغرب.

  BLOUK KARIM السيد 

 Résidence Nassim عنوانه)ا) 

املح دية   GH12 Imm. 6  28810

املغرب.

  MAHRAJ BRAHIM السيد 

 BLOC11 Rue 2 NR 14 عنوانه)ا) 

   Hay ONCF Bd Moulay Ismail

20570 الدارالبيضاء املغرب.

  MAHBOUBI SAMIR السيد 

 Hay Ifriquia Rue 71 NR (عنوانه)ا

20450   29 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 RADOIN KARIM السيد 

 Projet Bloc5 NR 27 HM (عنوانه)ا

20540 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2019 تحت رقم -.

1029I

EURODEFI

 DABA CRC

INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

  DABA CRC INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 

 CASANEARSHORE PARK

 SHORE4 PLATEAU 201 1100

 BD AL QOD SIDI MAAROUF

CASABLANCA 20000 الدار 

البيصاء املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.318699

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2019 تقرر حل  23 دجن0ر  املؤرخ في 

  DABA CRC INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

 CASANEARSHORE اإلجس اعي 

 PARK SHORE4 PLATEAU

 201 1100 BD AL QOD SIDI

 MAAROUF CASABLANCA

الدار البيصاء املغرب نتيجة   20000

لخسارة ع يل مهم..

و عين:

  FERMIN السيد  السيد)ة) 

عنوانه)ا)  و   CORTES VIDAL

 ESPAGNE 20000 ESPAGNE

ESPAGNE ك صفي )ة) للشركة.

الج عية  انعقاد  تم  قد  و 

 2019 دجن0ر   23 بساريخ  الخسامية 

 CASANEARSHORE PARK وفي 

 SHORE4 PLATEAU 201 1100

 BD AL QODS SIDI MAAROUF

الدار   CASABLANCA 20000

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745671.

1030I

global compta et conseils

IDO INTER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

IDO INTER SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 زنقة 

ابن تومرت  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

102691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2019 دجن0ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IDO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INTER SARL AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع نقل 

والدولي  الوطني  نقل  املسسخدمين، 

لل سافرين.
زنقة   10  : عنوان املقر االجس اعي 

ابن تومرت  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الياس   عيدو  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الياس   عيدو  السيد 
10 زنقة ابن تومرت   90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الياس   عيدو  السيد 
10 زنقة ابن تومرت   90000 طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن0ر   25 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2019 تحت رقم 229014.

1031I
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MECOMPTES

 MERCURE

 INTERNATIONAL OF

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

MECOMPTES

فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 

البيضاء، 20250، الدار البيضاء 

املغرب

 MERCURE INTERNATIONAL

OF MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 197 شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء - 2000 

الدار البيضاء  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.191093

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في 23 دجن0ر 2019 تقرر إنشاء 

التس ية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

 MERCURE INTERNATIONAL

OF MOROCCO و الكائن بالعنوان 

إقامة مريم الرقم 3 طريق نهرو, شارع 

أبو علي بن رحال ، مكناس - 50000 

طرف  من  املسير  و  املغرب  مكناس 

السيد)ة)  رح ون س يرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745853.

1032I

مينارة فينانس جروب

فالي مي تو دو مون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ثل قانوني للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

فالي مي تو دو مون »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز  - - مراكش املغرب .

»تعيين م ثل قانوني  للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103619

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

وتبعا   2020 يونيو   03 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسير)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- ه ادي يوسف
- شاغدونو تييري 

مسؤولية  ذات  شركة   ..........  -  

محدودة ذات الشريك الوحيد الكائن 

مقرها اإلجس اعي ب: ........ ....... ........ 

..........

عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: ............

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115424.

1033I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ف 2 م  إيمــــو
إعالن مسعدد القرارات

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ف 2 م  إي ــــو  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 127 

محـج مــــرس السلطـــان  الطـــابـــق 5  -- 

20120 البيضــاء  املـــغـــرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.371.817

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 01 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشــريــك   تـعـــديــــل اإلســـم الشخــصـــي  

   MOHAMMED الــوحيــد   املسيـــر  و 

  MOHAMED  بــدال  مـــن

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي   :16 و    9 رقم  بند 

تغييـــر اإلســـم الشخـصــــي  على مايلي: 

مـــن   بــدال      MOHAMMED

  MOHAMED

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745.756.

1034I

cabinet jdaini

SOTIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

SOTIDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 

كيس رقم 38 بركان - 63300 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOTIDA

غرض الشركة بإيجاز : *االسسيراد 

و السصدير 

*نقل البضائع 

*نقل البضائع بدون مرافق 

او  املخسلفة  االشغال  *مقاولة 

البناء.

زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 

بركان   63300  - بركان   38 كيس رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : اح د  عبادي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  عبادي  السيد 

فرنسا شاتيلون 92320 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اح د  عبادي  السيد 

فرنسا شاتيلون 92320 فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 356/2020.

1035I
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Société marocaine de révision des comptes

ايكيساد هولدينغ
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

ايكيساد هولدينغ »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الج لة سيدي 

عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.404131

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد مح د يوسف صديقي 

ك دير عام مفوض.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740282.

1036I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

جيـــت  سـيــتـــيـــم  بــلــــوس
إعالن مسعدد القرارات

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

جيـــت  سـيــســـيـــم  بــلــــوس  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 127  

مـحــج  مــرس  السـلطـــان  الطـــابـــق  5  

-- 20120 البيضــاء  املــغـــرب .

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.371.815

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 01 شتن0ر 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشــريــك   تـعـــديــــل اإلســـم الشخــصـــي  

   MOHAMMED الــوحيــد   املسيـــر  و 

  MOHAMED  بــدال  مـــن

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص  الذي   :  16 و    9 رقم  بند 

تغييـــر اإلســـم الشخـصــــي  على مايلي: 

مـــن   بــدال      MOHAMMED

   MOHAMED

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745.755.

1037I

UPSILON CONSULTING

 CENTRE PRIVE

 NUMERIQUE

 D’EDUCATION ET DE

FORMATION A DISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

 CENTRE PRIVE NUMERIQUE

 D’EDUCATION ET DE

 FORMATION A DISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 30، شقة 
رقم 8، زنقة موالي أح د الوكيلي، 

حسان - 10020 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CENTRE PRIVE NUMERIQUE

 D’EDUCATION ET DE

.FORMATION A DISTANCE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملالية  العامة  الدراسات  إجراء 

واالقسصادية والقانونية واالجس اعية 

في إدارة السعلم،

 ، البشرية  املوارد  إدارة  تخطيط 

الس ويل السنظيمي الجيد  املحاسبة، 

املسسدامة،  السن ية   ، البيئي  واألثر 

والرقابة  الحسابات  ومراجعة 

االدارية، و الجدوى املسعلقة باملشاريع 

االستث ارية أو أنظ ة املعلومات.

هندسة السدريب ، السدريب العام 

والسدريب املسس ر، السدريب املؤهل، 

املدارس  وإدارة  إنشاء  األمية،  محو 

واملعاهد الخاصة..

عنوان املقر االجس اعي : 30، شقة 
زنقة موالي أح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان - 10020 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : السيد مح د يتيم 

بقي ة 10 درهم للحصة .

 500   : بوهوش  الطيب  السيد 

حصة بقي ة 10 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يتيم  مح د  السيد 
35، احصين  تجزئة كوت كوت، رقم 

11100 سال الجديدة املغرب.
السيد الطيب بوهوش عنوانه)ا)  
 3Bis, Place de l’Adjudant

Vincenot 75020 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يتيم  مح د  السيد 
35، احصين  تجزئة كوت كوت، رقم 

11100 سال الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   14 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106681.
1038I

MECOMPTES

 CHALLENGE
DISTRIBUTION
إعالن مسعدد القرارات

MECOMPTES
فيال  HLB MAROC رقم 2 , 

مندرونة سيدي معروف الدار 
البيضاء، 20250، الدار البيضاء 

املغرب
 CHALLENGE DISTRIBUTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: إقامة 
الجوهرة السانية ,طريق إبن املعتز 

الطابق األول الرقم 2 الدار البيضاء 
- 2000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.222013
ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
2020 تم اتخاذ  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: بناء على القرارات التي اتخدها 
بساريخ  العام  اإلسسثنائي  االجس اع 
24/07/2020 تم تقرير مايلي: البيان 
الصافي أقل من ربع رأس املال للشركة  
اإلسسثنائي  اإلجس اع  مالحضة  بعد 
األقل  السلبي  الصافي  للبيان  العام 
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من ربع رأس املال للشركة، تقرر عدم 

حل الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745852.

1039I

BFR & associés

REAL ESTATE INTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BFR & associés

 boulevard zerktouni 201, ,201

 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

REAL ESTATE INTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 OP ,271 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Ryad Sofia ETG RD, LISSASFA -

20190 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

470549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 REAL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.ESTATE INTER

مجال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.

 OP ,271 : عنوان املقر االجس اعي

 Ryad Sofia ETG RD, LISSASFA -

20190 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 M.MINVEST :  500 الشركة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

الشركة TOMTREE :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   M.MINVEST الشركة 

 bis rue du chevalier de  ,13

 la Barre Wattignies 59139

.Wattignies France

عنوانه)ا)   TOMTREE الشركة 

 Kerkstraat 33, 3080 Tervuren

.3080 Tervuren Belgique

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED السيد 

 bis  .13 عنوانه)ا)   MOUJAHID

 rue du chevalier de la Barre

 Wattignies 59139 Wattignies

France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

1040I

STE HIBAD CONSEIL

ALMANAVETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

ALMANAVETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 

رقم 04 الطابق الرابع ع ارة رقم 

14 شارع القاهرة تجزئة أبي هريرة - 

12010 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

130443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALMANAVETTE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  ع ارة  الرابع  الطابق   04 رقم 

 - 14 شارع القاهرة تجزئة أبي هريرة 

12010 ت ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

500 حصة    : السيدة زينب لعلى 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : اح يش  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعلى  زينب  السيدة 

357 حي املسيرة  24350 سيدي بنور 

املغرب.

السيدة فاط ة اح يش عنوانه)ا) 

السالم  حي   27 رقم  م0روكة  تجزئة 

24000 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لعلى  زينب  السيدة 

357 حي املسيرة 24350 سيدي بنور 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

.d3762 2020 تحت رقم

1041I

WAROD CONTA SARL

LALA-CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL

34 شارع امل لكة العربية السعودية 

قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 06 

طنجة ، TANGER ،90000 املغرب

LALA-CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوحدة رقم 164 طريق الرباط - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

LALA-  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الرباط  طريق   164 رقم  الوحدة 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : الغل0زوري  عادل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : بوالزيسون   السيدة سناء 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عادل الغل0زوري عنوانه)ا) 
حي بوحوت 2 شارع 78 رقم 5  90000 

طنجة املغرب.
السيدة سناء بوالزيسون  عنوانه)ا) 
 27 حي الجراري شارع ولد ورغة رقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل الغل0زوري عنوانه)ا) 
حي بوحوت 2 شارع 78 رقم 5  90000 

طنجة املغرب
السيدة سناء بوالزيسون  عنوانه)ا) 
 27 حي الجراري شارع ولد ورغة رقم 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4544.

1042I

FOUZMEDIA

 MEILLEURS BATIMENTS ET
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MEILLEURS BATIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
هارون الرشيد مكسب رقم 2 - 

14000 القسيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55945
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MEILLEURS BATIMENTS ET

.TRAVAUX PUBLICS

غرض الشركة بإيجاز : االسسيراد، 

BTP عرض وتسويق معدات

الهندسة  في  مخسلفة  اشغال 

املدنية والبناء

تنفيذ معرض الخرسانة

بصفة عامة كل الع ليات التي لها 

عالقة بنشاط الشركة.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

هارون الرشيد مكسب رقم 2 - 14000 

القسيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 12 ايوب زياني عنوانه)ا)  السيد 
 2 رقم  مكسب  الرشيد  هارون  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب.

 12 السيد يونس حنيد عنوانه)ا) 
 2 رقم  مكسب  الرشيد  هارون  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 12 ايوب زياني عنوانه)ا)  السيد 
 2 رقم  مكسب  الرشيد  هارون  زنقة 

14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 2628.

1043I

FOUZMEDIA

AB-PRO DISTI
إعالن مسعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AB-PRO DISTI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: املج وعة 

10 الرقم 1252 عين العاطي 1 - - 

الراشيدية املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.13645

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  17 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

في  اجس اعبة  حصة   500 نفويت 

ملكية السيد سعيد امكاص لفائدة 

السيدة ليلى امكاص التي قبلت شراء 

الحصص مقابل مبلغ 50.000 درهم 

بالسالي تم توزيع راس ال الشركة على 

امكاص  ليلى  السيدة  السالي:  النحو 

 500 حصة والسيد طه بيحو   500

 1000 حصة مج وع الحصص هو 

حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد طه بيحو مسير بالشركة 

وتخويله ج يع صالحيات االمضاء 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

في  اجس اعبة  حصة   500 نفويت 

ملكية السيد سعيد امكاص لفائدة 

السيدة ليلى امكاص التي قبلت شراء 

الحصص مقابل مبلغ 50.000 درهم 

بالسالي تم توزيع راس ال الشركة على 

امكاص  ليلى  السيدة  السالي:  النحو 

 500 حصة والسيد طه بيحو   500

 1000 حصة مج وع الحصص هو 

حصة

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد طه بيحو مسير بالشركة 

وتخويله ج يع صالحيات االمضاء 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 253.

1044I

FOUZMEDIA

CASA DE BELLOUTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CASA DE BELLOUTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الحدادين أقامة بعالش أ رقم 73 - 

--- وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CASA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.DE BELLOUTA

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

تهيئة وادارة النزل ودور الضيافة

دور  النزل  واستث ار  انشاء 

ذات  املؤسسات  وج يع  الضيافة 

هدف سياحي او فندقي

تنظيم  الحفالت  وتنظيم  السعهد 

واملهرجانات  السجارية  املعارض 

والسظاهرات  الرياضية  واملناسبات 

والعروض

ج يع  وبيع  تاجير  كراء  شراء 

االرا�سي أو الحقوق العقاريةاملشتركة 

ذات الصيغة السياحية او الفندقية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  73 الحدادين أقامة بعالش أ رقم 

--- وزان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



12479 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

 40.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مح د غازي عنوانه)ا) حي 
الحدادين أقامة بعالش أ رقم 73 --- 

وزان املغرب.
السيدة نوال غازي عنوانه)ا) حي 
الحدادين أقامة بعالش أ رقم 73 --- 

وزان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نوال غازي عنوانه)ا) حي 
الحدادين أقامة بعالش أ رقم 73 --- 

وزان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بساريخ  بوزان   االبسدائية 

2020 تحت رقم -.

1045I

cabinet jdaini

 ASSISTANCE
OUACHEKRADI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 ASSISTANCE OUACHEKRADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 12 
دوار تاعشونت واولوت زكزل بركان - 

63300 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ASSISTANCE OUACHEKRADI

سيارة   *  : غرض الشركة بإيجاز 

السحب للسصليح..

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة 12 

دوار تاعشونت واولوت زكزل بركان - 

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد وشكرادي زكرياء 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وشكرادي زكرياء عنوانه)ا) 

258 حي بوكراع بركان 63300 بركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وشكرادي زكرياء عنوانه)ا) 

258 حي بوكراع بركان 63300 بركان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 357/2020.

1046I

universal gestion

K.N TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

K.N TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة ابن 

عطية الطابق الثاني رقم 7  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

106017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 K.N  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. TRAVAUX

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اع ال مسنوعة 

اسسيراد و تصدير .

عنوان املقر االجس اعي : اقامة ابن 

عطية الطابق الثاني رقم 7  - 40000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : خالد  الناوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   خالد  الناوي  السيد 
 84 رقم   1 الهدى   3 املج ع الحسني 

جزناية 90060 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   خالد  الناوي  السيد 
 84 رقم   1 الهدى   3 املج ع الحسني 

جزناية 90060 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   02 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115130.

1047I

STE FIDUKARS SARL

STE  RBS EMMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE  RBS EMMAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الصناعية رقم 140 املسجر رقم 

1 خلف مطاحن كبيرة - 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

10991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RBS EMMAR

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATÉRIEL OU

...DE PANNEAU POUR

 TRAITEUR ORGANISATION

.DES EVENEMENTS

املنطقة   : عنوان املقر االجس اعي 

رقم  املسجر   140 رقم  الصناعية 

 45000  - كبيرة  مطاحن  خلف   1

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد ب ورو سفيان :  100 حصة 

بقي ة 10.000 درهم للحصة .

 السيد ب ورو سفيان : 100 بقي ة 

10.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سفيان  ب ورو  السيد 

 45000 سكورة  ادلسان  باك اط 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سفيان  ب ورو  السيد 

 45000 سكورة  ادلسان  باك اط 

ورزازات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 08 شتن0ر 

2020 تحت رقم 595.

1048I

JURISMAG SARL

FLEURS DES DATTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

FLEURS DES DATTES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تد�سي 

بني زولي زاكورة. - 47900 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FLEURS DES DATTES

تغليف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع املنسجات الغذائية ، ب ا في ذلك 

الس ور واملنسجات الزراعية األخرى ؛

ج يع  وبيع  وشراء  تغليف 

املنسجات الغذائية ؛

ج يع  وتصدير  واسسيراد  تسويق 

املنسجات الخام أو املصنعة.

ترويج املنسجات الزراعية وواحات 

الس ور..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 47900  - زاكورة.  زولي  بني  تد�سي 
زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادريس بوانو :  600 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 400   : االبرمي  املخسار  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوانو  ادريس  السيد 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  االبرمي  املخسار  السيد 
زاكورة 47900 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوانو  ادريس  السيد 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  االبرمي  املخسار  السيد 
زاكورة 47900 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بزاكورة  بساريخ - تحت رقم 

.-

1049I

ACOMS Consulting

RARI PROD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

ACOMS Consulting

رقم 2 ع ارة 13 شارع ادريس 2 م ج 

، 50000، مكناس املغرب

RARI PROD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 2 

ع ارة 13 شارع ادريس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.47407

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  01 شتن0ر  املؤرخ في 

RARI PROD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

 13 ع ارة   2 رقم  اإلجس اعي  مقرها 

شارع ادريس الثاني املدينة الجديدة 

نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

لسوقيف النشاط.

و عين:

و  طاسين  عزيزة    السيد)ة) 

عنوانه)ا) رقم 1096 الطابق 2 رياض 

 50000 راء   الشطر  االس اعلية 

مكناس املغرب  ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 2 وفي رقم   2020 يوليوز   20 بساريخ 

ع ارة 13 شارع ادريس الثاني املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 543.

1050I

cabinet jdaini

ALADIN-ZACK
إعالن مسعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

ALADIN-ZACK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 32 شارع 

بئر انزران حي الحسني بركان - 

63300 بركان املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.5731

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2017 يونيو   12 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

العام  الج ع  -1محضر  رقم  قرار 

االسسثنائي املنعقد  في 12/06/2017  

: الذي ينص على مايلي: *فوت السيد   

مرنيزي زكريا  500  حصة التي ي لكها 

بالشركة لفائدة السيد مغفور يحيى 

* فوت السيد   الكافر عالء الدين  10  

لفائدة  بالشركة  ي لكها  التي  حصة 

السيد مغفور يحيى 

العام  الج ع  -2محضر  رقم  قرار 

االسسثنائي املنعقد  في 03/09/2020  

تعيين  مايلي:  على  ينص  الذي   :

الدين  و الكافر  الكافر عالء  السادة: 

ك سيرين للشركة مع إمضاء  اماني  

احدهم يكفي

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مرنيزي زكريا   *فوت السيد    مايلي: 

بالشركة  ي لكها  التي  حصة    500

فوت   * يحيى  السيد مغفور  لفائدة 

السيد   الكافر عالء الدين  10  حصة 

السيد  لفائدة  بالشركة  ي لكها  التي 

مغفور يحيى 
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على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

عالء  الكافر  السادة:  تعيين  مايلي: 

ك سيرين  اماني   الكافر  و  الدين  

للشركة مع إمضاء احدهم يكفي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  ب0ركان   االبسدائية 

2020 تحت رقم 348/2020.

1051I

mohammed boumzebra

BRADIA CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BRADIA CAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

اسنابيل الطابق الساني فوق وكالة 

البنكية القرض الفالحي ال0رادية   - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BRADIA CAR SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

وكالة  فوق  الساني  الطابق  اسنابيل 

 - البنكية القرض الفالحي ال0رادية   

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

الواحد  عبد  امزيان  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   5.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  امزيان  السيد 

الفقيه بن   23200 برادية  عنوانه)ا) 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امزيان خديجة عنوانه)ا) 

الفقيه بن   23200 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية بالفقيه بن صالح  

15 شتن0ر 2020 تحت رقم 266.

1052I

moorish co

 MULTISERVICES TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 MULTISERVICES TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 85 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MULTISERVICES TRAVAUX

.PUBLICS

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء  واع ال  املدنية  الهندسة 

والكهرباء.

61 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

 - البيضاء  الدار   85 رقم   2 الطابق 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ج ال ح اوي :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح اوي  ج ال  السيد 

دوار تزكي تنغير 45800 تنغير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ح اوي  ج ال  السيد 

دوار تزكي تنغير 45800 تنغير  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746063.

1053I

AUDINEX SARLAU

 INCENTIVE CONSULTING(

 RECRUITMENT

 INFORMATION

TECHNOLOGY (ICRIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINEX SARLAU

7 زنقة جورج ساند٬ اقامة ريحان 2، 

الطابق 5، مكسب 14، فال فلوري، 

الدار البيضاء ، 20390، الدار 

البيضاء املغرب

 Incentive Consulting(

 Recruitment Information

Technology (ICRIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 زنقة 

مح د س يحا، طابق 6، مكسب 35 - 

30250 دار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Incentive Consulting(  :

 Recruitment Information

.Technology (ICRIT

 / بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء وتركيب ج يع أجهزة الك بيوتر 

والحلول وال0رامج ؛

تطبيقات  أو  حلول  تطوير   -

تكنولوجيا املعلومات.
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أو  املعلومات  تقنية  إدارة   -
استشارات املوارد البشرية.

عنوان املقر االجس اعي : 144 زنقة 
مح د س يحا، طابق 6، مكسب 35 - 

30250 دار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 100   : السيد معادر عبد الكريم 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  معادر  السيد 
 ، أكاسياس  دي  شارع   8 عنوانه)ا) 
الطابق 1 ، شقة 1 حي بيرج ، املعاريف 

24860 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  معادر  السيد 
 ، أكاسياس  دي  شارع   8 عنوانه)ا) 
الطابق 1 ، شقة 1 حي بيرج ، املعاريف 

24860 الدار البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم -.
1054I

Fiduciaire jazouli mohammed

GALOP TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
GALOP TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم 8 الع ارة 8 اقامة  الحرية 

شارع فلسطين الطابق الرابع  فاس 
30000 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.56197
ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 01 أبريل 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
اقامة    8 الع ارة   8 رقم  »الشقة 
الحرية شارع فلسطين الطابق الرابع  
فاس 30000 فاس املغرب« إلى »شارع 
الحسين  زنقة  الشفشاوني  عبد هللا 
الزكريتي رقم 44 اقامة مكاتب األبرار 
 20 الطابق الرابع الشقة رقم   9 رقم 

فاس 30000 فاس  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   16 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2108/020.

1055I

ائس انية بوعرفة

STE COZAKI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE COZAKI TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تالت 

ايت سدرات السهل الغربية  - 
45800 قلعة مكونة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
811

 31 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COZAKI TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  وسيط  مخسلفة-  اشغال  و  البناء 
تقوية  و  تجاري-السكوين  مفاوض 

القدرات.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - تالت ايت سدرات السهل الغربية  

45800 قلعة مكونة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة افقير فاط ة :  500 حصة 
بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد رفقي مح د زكرياء :  500 
حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فاط ة  افقير  السيدة 
205 حي بوكافر 45800 تنغير املغرب.
زكرياء  مح د  رفقي  السيد 
 45800 بوكافر  حي   14 عنوانه)ا) 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فاط ة  افقير  السيدة 
205 حي بوكافر 45800 تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ 11 شتن0ر 

2020 تحت رقم 552.
1056I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

D NOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54000، خنيفرة املغرب

D NOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي سيدي 
بوعباد كاف النسور خنيفرة - 

54000 خنيفرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.2967

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيير   2020 شتن0ر   01 املؤرخ في 
اع ال  »تجارة-  من  الشركة  نشاط 
االنعاش  »أع ال  إلى   « مخسلفة 

العقاري«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 224.

1057I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 STE MENUISERIE ART

DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

  STE MENUISERIE ART DECO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 32 

تجزئة السعادة عين النقبي - 30100 

فاس مغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37891

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم 32 تجزئة السعادة عين النقبي 

»مسجر  إلى  مغرب«  فاس   30100  -
 - 3شارع سان لويس االدارسة   رقم 

30100 فاس  مغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 1813/2020.

1058I

UPSILON CONSULTING

PADILLA MAROC
إعالن مسعدد القرارات

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC
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PADILLA MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 122، 
زنقة النسرين، بوسيجور - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.192989

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 مارس   05 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

بالدار  الكائن  السابق  العنوان  من 
النسرين،  زنقة   ،122 البيضاء، 

الجديد  العنوان  إلى  بوسيجور 
شارع  زاوية  البيضاء،  بالدار  الكائن 

الرحيم  عبد  شارع  و  الخيام  ع ر 

بوعبيد، الطابق األول، شقة رقم 5، 

بوسيجور.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي:  

املقر االجس اعي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746059.

1059I

ائس انية  الخ0رة

HAMI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية  الخ0رة

49  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب

HAMI PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 13 تجزئة 

اليسرشارع مح د الخامس الطابق 

الثالث يسارا - 26100 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 HAMI اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي : 13 تجزئة 
الطابق  الخامس  مح د  اليسرشارع 
الثالث يسارا - 26100 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 500   : ميلود   الهاشمي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : يونس  امليساوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الهاشمي ميلود  عنوانه)ا) 
 26100   2 شارع غاندي التسير   22

برشيد املغرب.
السيد امليساوي يونس عنوانه)ا) 
 12 4 م س  20 طابق  15 رقم  ع ارة 
فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر  

27182 الددار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امليساوي يونس عنوانه)ا) 
 12 4 م س  20 طابق  15 رقم  ع ارة 
فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر 

27182 الددار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   16 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1219.

1060I

etude maître mohamed ali abartah

EDUSAV PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc

EDUSAV PRIVEE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، رقم 06 

- 2000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471653

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. EDUSAV PRIVEE

غرض الشركة بإيجاز : السعليم و 

السكوين ب خسلف مسسوياته، شراء و 

بيع كل عقار أو منقول.

عنوان املقر االجس اعي : 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثاني، رقم 06 - 

2000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

50 حصة    : السيدة فاطنة بدري 

بقي ة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : السيدة صباح بدري 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدري  فاطنة  السيدة 
عين الشق، أندلس 4، زنقة 15، رقم 

21 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بدري  صباح  السيدة 
عين الشق، أندلس 4، زنقة 15، رقم 

21 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بدري  فاطنة  السيدة 
عين الشق، أندلس 4، زنقة 15، رقم 

21 20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745510.

1061I

LEGALIS CONSEIL

 SPAIN TRANSPORT AND
LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 SPAIN TRANSPORT AND

LOGISTIC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اوالد 

الطيب سايس السفلى  - 30023 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SPAIN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. TRANSPORT AND LOGISTIC

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للشحن

- اللوجستيات ونقل البضائع.

اوالد   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 30023  - السفلى   سايس  الطيب 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

450 حصة    : السيد اح د املوح 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 450   : الجناتي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 100   : السيد ابراهيم الشبعان 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املوح  اح د  السيد 

تجزئة الرياض طريق عين   234 فيال 

الشقف  30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  الجناتي  مح د  السيد 

فاس   30090 فاس  تغات  حي   191

املغرب.

الشبعان  ابراهيم  السيد 

الزيسون   بادو  ديور   125 عنوانه)ا) 

50070 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشبعان  ابراهيم  السيد 

الزيسون   بادو  ديور   125 عنوانه)ا) 

50070 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2107.

1062I

FITICOF

DÔM-MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

DÔM-MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 46 

شارع زرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

453507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

DÔM- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MARKET

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسحضرات طبيعية 

و  الغدائية  املواد  -بيع 

مسسحضرات السج يل الطبيعية .

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة 46 

شارع زرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 400   : الخلوفي  سونيا  السيدة  

حصة بقي ة 40.000 درهم للحصة .

 300   : خضرة  مامون  السيد 

حصة بقي ة 30.000 درهم للحصة .

 300   : ياس ين خضرة  السيدة 

حصة بقي ة 30.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سونيا الخلوفي عنوانه)ا) 

60 شارع عبد الطيف بن قدور إقامة 

 20000   15 ياقوت شقة  ياس ينة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  خضرة  مامون  السيد 

60 شارع عبد الطيف بن قدور إقامة 

 20000   15 ياقوت شقة  ياس ينة 

الدار البيضاء املغرب.

السيدة ياس ين خضرة عنوانه)ا) 

60 شارع عبد الطيف بن قدور إقامة 

 20000   15 ياقوت شقة  ياس ينة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سونيا الخلوفي عنوانه)ا) 

60 شارع عبد الطيف بن قدور إقامة 

 20000   15 ياقوت شقة  ياس ينة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  خضرة  مامون  السيد 

60 شارع عبد الطيف بن قدور إقامة 

 20000   15 ياقوت شقة  ياس ينة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يناير 2020 تحت رقم -.

1063I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE BED-LAND TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس ارة املغرب

STE BED-LAND TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الفسح 

زنقة السفاريتي الرقم 29 مكرر 

الس ارة - 72000 الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BED-LAND TRAV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونجارة  عامة  الشغال  البناء، 

الخشب، االملنيوم والحديد..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

29 مكرر  الفسح زنقة السفاريتي الرقم 

الس ارة - 72000 الس ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سيدي مح د ملين بومهدي 

درهم   100 بقي ة  حصة   340   :

للحصة .

السيد لحبيب الديه :  330 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : فراحني  لحبيب  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيدي مح د ملين بومهدي 

عنوانه)ا) زنقة جبل العيا�سي رقم 67 

الس ارة 72000 الس ارة املغرب.

السيد لحبيب الديه عنوانه)ا) حي 

السقدم ع ارة االمل رقم 07 الس ارة 

72000 الس ارة املغرب.

السيد لحبيب فراحني عنوانه)ا) 

رقم   17 شارع الجبش امللكي الزنقة 

 72000 الس ارة   03 الفسح  حي   40

الس ارة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيدي مح د ملين بومهدي 

عنوانه)ا) زنقة جبل العيا�سي رقم 67 

الس ارة 72000 الس ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالس ارة  بساريخ 23 يونيو 

2020 تحت رقم 82/2020.

1064I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 KHENIFRA PRINT

DESIGNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

 KHENIFRA PRINT DESIGNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي زنقة 

مح د اوح و رقم 01 تعاللين، 

خنيفرة - 54000 خيفرة .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.3265

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 01 شتن0ر 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 223.

1065I

moorish co

CLF NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
CLF NATURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 410 شارع 

الزرقطوني إقامة ح اد الطابق 
1 الشقة رقم 1 الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CLF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NATURE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع املنسجات   ، الج لة والسجزئة 

الطبيعية.
عنوان املقر االجس اعي : 410 شارع 
 1 الطابق  ح اد  إقامة  الزرقطوني 
الشقة رقم 1 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الكوراديدي  ياسين  السيد 
درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكوراديدي  ياسين  السيد 

أ  ع ارة  البيضاء  اقامة  عنوانه)ا) 
املعاريف  كثير  إبن  زنقة   22 شقة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكوراديدي  ياسين  السيد 

أ  ع ارة  البيضاء  اقامة  عنوانه)ا) 
املعاريف  كثير  إبن  زنقة   22 شقة 

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746065.

1066I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 KHENIFRA PRINT

DESIGNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

54000، خنيفرة املغرب

 KHENIFRA PRINT DESIGNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

مح د اوح و رقم 01 تعاللين، 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3265

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 شتن0ر   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نجمي  خالد   )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجس اعية من أصل 500 

عبد الغني    )ة)  السيد  حصة لفائدة  

اش0رو بساريخ 01 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بخنيفرة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 223.
1067I

LEGALIS CONSEIL

SOBA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

SOBA TRAV  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي 52 

مكاتب أشرف مكسب 7 شارع مح د 
السادس - 30000  فاس  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.57377
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت   2020 غشت   06 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 نقل البضائع.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2080.
1068I

STE GESTAC SUD SARL

ITRI LAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
ITRI LAC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي كلم 35 
براج لالتكركوست طريق امزميز - 

40000 مراكش املغرب.
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حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.69911

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  10 غشت  املؤرخ في 

 ITRI شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAC   مبلغ رأس الها 100.000 درهم 

 35 كلم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

 - امزميز  طريق  لالتكركوست  براج 

40000 مراكش املغرب نتيجة ل : لم 

تس كن الشركة من تحقيق اهدافها.

 35 و حدد مقر السصفية ب كلم 

 - امزميز  طريق  لالتكركوست  براج 

40000 مراكش املغرب. 

و عين:

و  افوزار  ابراهيم   السيد)ة) 

عنوانه)ا) دوار امزوغ القبلي  وزكيسة 

امزميز الحوز 40000 مراكش املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 35 كلم   : الوثائق املسعلقة بالسصفية 

براج لالتكركوست طريق امزميز

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115420.

1069I

cabinet fiduciaire jalal

PROXIMITY BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 30

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

PROXIMITY BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 AVENUE MED VI RUE MILTON

RESIDENCE ASSADA A N°35-

 TANGER TANGER 90000

TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

107787

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROXIMITY BUILDING

 GESTION : غرض الشركة بإيجاز

.IMMOBILIERE

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 AVENUE MED VI RUE MILTON

RESIDENCE ASSADA A N°35-

 TANGER TANGER 90000

.TANGER MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 AMGHAR السيد 

MOHAMMED :  970 حصة بقي ة 

100 درهم للحصة .

  ABDEDAIM LAMRANI : السيد

30 حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 AMGHAR السيد 

 SAYED عنوانه)ا)   MOHAMMED

 KOTB RESIDENCE TANJIS

 2-ETAGE 4 APPT96 90000

.TANGER MAROC

 ABDEDAIM LAMRANI السيد 

 LOTS SANAOUBAR عنوانه)ا) 

 N°46 BOUBANA -TANGER

.90000 TANGER MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ABDEDAIM LAMRANI السيد 

 LOTS SANAOUBAR عنوانه)ا) 

 N°46 BOUBANA -TANGER

90000 TANGER MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233779.

1070I

AQBOU EL HOUSSAINE

FOLTCHER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

FOLTCHER SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

01 زنقة بنو هالل الواد االح ر 

الرشيدية  - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FOLTCHER SARL

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة 

للسدفئة  الصحية  التركيبات 

املتساوية أو العزل الحراري أو املدخن 

الصناعي

بناء وتشييد قنوات الري والسقطير
 01 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
زنقة بنو هالل الواد االح ر الرشيدية  

- 52000 الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : السيدة فدوى بن ديدي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 900   : ديدي  بن  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فدوى بن ديدي عنوانه)ا) 
زنقة بنو هالل الواد االح ر   01 رقم 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

السيد زكرياء بن ديدي عنوانه)ا) 
زنقة بنو هالل الواد االح ر   01 رقم 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فدوى بن ديدي عنوانه)ا) 
زنقة بنو هالل الواد االح ر   01 رقم 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 825.

1071I

ويب ايبيس

أطلس هاي سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أطلس هاي سيرفيس

املحل الكائن برقم 55، شارع باتريس 

المومبا، ، 50500، ازرو املغرب

أطلس هاي سيرفيس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 

الكائن بالرقم 55، شارع المومبا - 

53100 ازروا املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

1369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

أطلس   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

هاي سيرفيس .

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة او البناء، املساجرة، االسسيراد 

و السصدير.

املحل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - المومبا  شارع   ،55 بالرقم  الكائن 

53100 ازروا املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 3.000   : قيدي  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 2.000   : السيد نور الدين اعقا 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد قيدي عنوانه)ا) ايت 

يحيى اوعال تكريكرة 53100 تكريكرة 

املغرب.

السيد نور الدين اعقا عنوانه)ا) 

 14 املج ع السكني فضل هللا ع ارة 

رقم 19  90060 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد قيدي عنوانه)ا) ايت 

يحيى اوعال تكريكرة 53100 تكريكرة 

تكريكرة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2020 تحت رقم 192.

1072I

LEGALIS CONSEIL

SOBA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,41

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

SOBA TRAV  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 52 

مكاتب أشرف مكسب 7 شارع مح د 

السادس  - 30000 فاس  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.57377

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 غشت   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»400.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2102.

1073I

KARIMI CONSEIL

ASWAK MACRO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري الخيام 2 ، 

80000، اكادير املغرب

  ASWAK MACRO NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 28  

شارع الكواكبي حي الداخلة اكادير - 

80060 اكادير امل لكة املغربية.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.40105

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 

ايت  السيد)ة)  للشركة  مسير جديد 

الن ر موالي منير ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96194.

1074I

MEH EXPERTISE

 MUSTAPHA ISSAM

ALUMINIUM ET TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

 MUSTAPHA ISSAM

 ALUMINIUM ET TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مقيم في  

14 السوق القديم الطابق الثاني 

بلوك د زنقة 21 غشت  - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6533

 24 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MUSTAPHA ISSAM  :

.ALUMINIUM ET TRAVAUX

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

نجارة   - وتركيب بروفيالت األملنيوم 

األملنيوم - أشغال مخسلفة أو البناء.

مقيم في    : عنوان املقر االجس اعي 

الثاني  الطابق  القديم  السوق   14

 25000  - غشت    21 زنقة  د  بلوك 

خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الدين  السيد الخرو�سي عصام 

350 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 650   : املصطفى  شداد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عصام  الخرو�سي  السيد 
 ocp عنوانه)ا) 45 زنقة الخدير غيالن

25000 خريبكة املغرب.

السيد شداد املصطفى  عنوانه)ا) 
 27 رقم   58 زنقة   1 دريسية  حي 

20530 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  عصام  الخرو�سي  السيد 
 ocp عنوانه)ا) 45 زنقة الخدير غيالن

25000 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 14 شتن0ر 

2020 تحت رقم 713.

1075I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 RUBIO DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
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 RUBIO DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 18 
رقم 91 حي بير الشعيري طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

107733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RUBIO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DISTRIBUTION SARL

غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

ج يع سلع املنزلية.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
91 حي بير الشعيري طنجة -  18 رقم 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد اليعقوبي رشيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليعقوبي رشيد عنوانه)ا) 
 91 رقم   18 زنقة  الشعيري  بير  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليعقوبي رشيد عنوانه)ا) 
 91 رقم   18 زنقة  الشعيري  بير  حي 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233736.

1076I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MAXIMUS TRAVAUX
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

MAXIMUS TRAVAUX  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

بتهوفن، اقامة مكاتب ليونور، مكسب 
رقم 13 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 92403

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  25 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رأس ال الشركة من مائة ألف 

درهم )100.000,00) إلى مليون درهم 

إصدار  ب سوسط   (1.000.000,00(

مائة  بقي ة  جديدة  حصة   9.000

الواحدة؛  للحصة   (100,00( درهم 

أي ما مج وعه تسع ائة ألف درهم 

تحرير  مع  نقدا   (900.000,00(

مج وعه  ما  أي  املبلغ،  من  الربع 

مئسان وخ سة وعشرون ألف درهم 

.(225.000,00(

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مع  الحالي  التسيير  في  الثقة  تجديد 

عدم تحديد املدة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من  محينة  نسخة  على  املصادقة 

القانون األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  
حدد رأس مال الشركة ب بلغ مليون 

إلى  موزع   (1.000.000,00( درهم 

10.000 حصة بقي ة 100,00 درهم 

على  كلية  موزعة  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

من السجل   4617 تحت رقم   2020

الترتيبي.

1077I

Société marocaine de révision des comptes

MAROC DIABETE PLUS
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

MAROC DIABETE PLUS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 94 زنقة 

ابو الصلت االندل�سي محل ب 

املعاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.230025

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الرفع من الراس ال االجس اعي ب بلغ 

درهم ليصبح الراس ال   2.000.000

االجس اعي للشركة 4.000.000 درهم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  مسير  صالحيات  تعديل 

السيد امين برادة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

من القانون  تعديل الفصل6و7و15 

االسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

القانون  تحيين  العام  الج ع  قرر 

االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجس اعية  اودع الشركاء 

امين  السيد  كالسالي:اودع  نقديا 

ك ا  درهم   3.200.000 مبلغ  برادة 

اودعت السيدة غزالن بن اقليلو مبلغ 

800.000 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

االجس اعي  الراس ال  يحدد  مايلي: 

الى  مقس ة  درهم   4.000.000 في 

بقي ة  اجس اعية  حصة   (40.000(

 1 درهم لكل حصة مرق ة من   100

الشريكين  بين  مقس ة   40.000 الى 

برادة  امين  للسيد  السالي  بالشكل 

وللسيدة  اج اعية  حصة   32.000

حصة   8.000 اقليلو  بن  غزالن 

 40.000 مج وعه  ب ا  اجس اعية 

حصة اجس اعية.

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعديل صالحيات مسير الشركة 

السيد امين برادة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم 742708.

1078I

METREK COMPTA PRO

STE T.D YAHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE T.D YAHIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 84 

تجزئة املح دية - 14200 سيدي 

سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

2883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2020 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.T.D YAHIA

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسلفة.

 84 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

سيدي   14200  - املح دية  تجزئة 

سلي ان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيدة سعاد العامري 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سعاد العامري عنوانه)ا) 

 14200 املح دية  تجزئة   84 رقم 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سعاد العامري عنوانه)ا) 

 14200 املح دية  تجزئة   84 رقم 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 13 

مارس 2020 تحت رقم 34/2020.

1079I

FIL CONSEIL

COMPTOIRE AYOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

COMPTOIRE AYOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 161 ولجة 

ملراني السواركة   - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

50607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COMPTOIRE AYOUR

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة

السصدر و االستراد

 السجارة في مواد البناء

 161  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 50000  - السواركة    ملراني  ولجة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يدلي  حلي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يدلي  حلي ة  السيدة 

9 طريق لسيندة   تجزئة البلدية فيلة 

50000 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يدلي  حلي ة  السيدة 

9 طريق لسيندة   تجزئة البلدية فيلة 

50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   10 بساريخ  السجارية ب كناس  

2020 تحت رقم 2671.

1080I

ائس انية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TAMAYA SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق ال0ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

TAMAYA SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

اكسيكسات شارع تينغير رقم 05 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAMAYA SECURITE

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال الحراسة. .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -  05 تينغير رقم  اكسيكسات شارع 

73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد سالمة الزاوي :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد املحجوب الغرابي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزاوي  سالمة  السيد 
 73000  132 رقم  اكسيكسات  حي 

الداخلة املغرب.
الغرابي  املحجوب  السيد 
عنوانه)ا) حي املسجد ع ارة الداخلة 

ماري 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزاوي  سالمة  السيد 
 73000  132 رقم  اكسيكسات  حي 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن0ر 2020 تحت رقم 741.

1081I

BOUCHAHMA HICHAM

VISA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
VISA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

مصرف ال0رج اوريكا تحناوت الحوز - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

106313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 VISA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BUILDING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مصرف ال0رج اوريكا تحناوت الحوز - 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 330   : اكنسوس  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 340   : اكنسوس  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 330   : اكنسوس  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس اكنسوس عنوانه)ا) 

تحناوت  اوريكا  ال0رج  مصرف  دوار 

الحوز 40000 الحوز املغرب.

السيد خالد اكنسوس عنوانه)ا) 

تحناوت  اوريكا  ال0رج  مصرف  دوار 

الحوز 40000 الحوز املغرب.

السيد زكرياء اكنسوس عنوانه)ا) 

تحناوت  اوريكا  ال0رج  مصرف  دوار 

الحوز 40000 الحوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس اكنسوس عنوانه)ا) 

تحناوت  اوريكا  ال0رج  مصرف  دوار 

الحوز 40000 الحوز املغرب

السيد خالد اكنسوس عنوانه)ا) 

تحناوت  اوريكا  ال0رج  مصرف  دوار 

الحوز 40000 الحوز املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115376.

1082I

مينارة فينانس جروب

اليمي كونسيي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

اليمي كونسيي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي :  52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز  - 40000 مراكش 

املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.96257

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   2020 31 مارس  املؤرخ في 

اليمي كونسيي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رأس الها 

موالي  شارع   52 اإلجس اعي   مقرها 

الرابع  الطابق   7 رقم  شقة  رشيد 

جليز  - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

لخسارة الشركة .

و عين:

و  بورادي  مريم    السيد)ة)  

عنوانه)ا) 7 شارع بول فيرلين  93240  

سسانس  فرنسا ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 31 مارس 2020 وفي  52 شارع 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز  - 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115429.

1083I

STE ANGLE DE GESTION SARL

TALIOLTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الس س اني رقم 6 - أ تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

TALIOLTRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الطويلع شارع الحاج بنونة ط 

1 بلوك أ رقم 9 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

27545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TALIOLTRANS

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE   :

 MARCHANDISES NATIONAL

. POUR COMPTE D’AUTRUI

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطويلع شارع الحاج بنونة ط 1 بلوك 

أ رقم 9 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الحسن الشاعر 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن الشاعر عنوانه)ا) 

املضيق   93200 الطريس   سانية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن الشاعر عنوانه)ا) 

املضيق   93200 الطريس   سانية 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

16 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2020 تحت رقم 3034.

1084I

حفيظ ابرايم

فارس ايت فيزيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

حفيظ ابرايم

714، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 

الطابف األول، الدار البيضاء. ، 

20451، الدار البيضاء املغرب

فارس ايت فيزيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القدس، تجزئة 707 ، رقم 212، 

العيون - 70002 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7883

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2015 أكسوبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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راجع  رضوان   )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجس اعية  حصة   5.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.000

أكسوبر   20 ايت فارس بساريخ  أس اء 

.2015

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2150/2020.

1085I

مينارة فينانس جروب

سعد امبالج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

سعد امبالج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع االمير 

موالي عبداهللا ع ارة امين رقم 26  

- 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.84483

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 يوليوز   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اسسيراد وتوزيع املنسجات الصحية: 

مسسحضرات   ، الطبية  األجهزة 

السج يل الجاهزة ونصف املصنعة ، 

املك الت الغذائية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   16 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115430.

1086I

مينارة فينانس جروب

مينارة اوبتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

مينارة اوبتيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اغلي 1 

مسجر رقم 11 املحاميد  - 40000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.80645

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر   2020 يوليوز   14 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

الكائن  و  اوبتيك  مينارة  التس ية 

ع ارة   ، بالعنوان تقسيم منار لحلو 

س 108 ، محل رقم 7 ، امسداد شارع 

مراكش   40000  - الفا�سي  عالل 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

بطولة مح د .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115431.

1087I

حفيظ ابرايم

ايت فارس فيزيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

حفيظ ابرايم

714، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 

الطابف األول، الدار البيضاء. ، 

20451، الدار البيضاء املغرب

ايت فارس فيزيون  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
القدس، تجزئة 707 ، رقم 212، 
العيون حي القدس، تجزئة 707 ، 
رقم 212، العيون 70002 العيون 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7883

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في 20 أكسوبر 2015 تم تعيين 
راجع  مسير جديد للشركة السيد)ة) 
لقبول  تبعا  وحيد  ك سير  رضوان 

اسسقالة املسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
15 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2150/2020.

1088I

COMPTASAM

تيطر زهورموتاكي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASAM
10 شارع أبي بكر الرازي إقامة الرازي 

الطابق السفلي ، 90010، طنجة 
املغرب

تيطر زهورموتاكي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 10 إقامة 
إحسان 1 زنقة فارابي طابق 5 رقم 

45  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
107699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تيطر   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

زهورموتاكي.

تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الخدمات والسعاقد من الباطن

والوساطة  االستشارات   -

واملساجرة بأنواعها

- إنشاء ، حيازة ، تأجير ، تأجير ، 

إدارة ج يع األصول السجارية ، تأجير 

، تشغيل ج يع املؤسسات  ، تركيب 

والشركات واملصانع والورش املسعلقة 

أي من األنشطة املحددة

عنوان املقر االجس اعي : 10 إقامة 

إحسان 1 زنقة فارابي طابق 5 رقم 45  

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 100   : العشيري  شكري  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكري العشيري املساهم 

1 55 لينهان  الوحيد عنوانه)ا) فالط 

رود سوطو سوريي إس إم 1 4بج إس 

إم 1 4بج سوريي إنجلترا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املسير  العشيري  شكري  السيد 

1 55 لينهان  الوحيد عنوانه)ا) فالط 

رود سوطو سوريي إس إم 1 4بج إس 

إم 1 4بج سوريي إنجلترا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4543.

1089I
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CASA COMPTES

IPEXMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

IPEXMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 202 شارع 

عبد املومن الطابق السفلي رقم 5  - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.363957

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 150.000 مبلغ رأس الها    IPEXMA

 202 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 

السفلي  الطابق  املومن  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   20360  -   5 رقم 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجس اعي للشركة.

و حدد مقر السصفية ب 202 شارع 

عبد املومن الطابق السفلي رقم 5  - 

20360 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الدباغ  الطيب   السيد)ة) 

فاريس  إقامة   23 قطاع  عنوانه)ا) 

شارع األكلبسيس   4 شقة   3 ع ارة م 

املغرب  الرباط   00000 الرياض  حي 

ك صفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصفية 

الطابق  املومن  عبد  شارع   202  :

السفلي رقم 5 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 741471.

1090I

FIDUCIA-MID

SILVER  ENERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 

مي الل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

   SILVER  ENERGY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصربرم 

ايت ازدك  - 54350 ميدلت املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.2117

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 شتن0ر   07 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتن0ر  االبسدائية ب يدلت  بساريخ 

2020 تحت رقم 147.

1091I

SCANDI WAY

SCANDI WAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SCANDI WAY

الطابق األر�سي تجزئة النصر رقم 

293 الطابق األر�سي تجزئة النصر 
رقم 293، 43150، ابن جرير املغرب

SCANDI WAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي تجزئة النصر رقم 293 - 

43150 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SCANDI WAY

 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

طريق  عن  لألطفال  السطويرالفكري 

تنظيم أنشطة ثقافية.

االستشارة و السدريب من أجل   *

اكتساب مهارات و تقنيات العيش في 

راحة و رفاهية لألطفال و الكبار..

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  293 رقم  النصر  تجزئة  األر�سي 

43150 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   50   : أمين  له ام  السيد 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 50   : الهلواني  أس اء  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 39 السيد له ام أمين عنوانه)ا) 

 20200 الراحة   حي  الريحان  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

السيدة أس اء الهلواني عنوانه)ا) 

2500 كوبنهاكن   كوبنهاكن الدان ارك 

الدان ارك.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 39 السيد له ام أمين عنوانه)ا) 

 20200 الراحة   حي  الريحان  زنقة 

الدار البيضاء املغرب

السيدة أس اء الهلواني عنوانه)ا) 

2500 كوبنهاكن   كوبنهاكن الدان ارك 

الدان ارك

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 145.

1092I

STE MAJI-NORD CONSIEL

UNIVERSELLE ORTHO
إعالن مسعدد القرارات

STE MAJI-NORD CONSIEL

 RUE MARRAKECH RES NAJD

 4 EME ETAGE N°36 ، 90000،

TANGER-ASSILAH MAROC

UNIVERSELLE ORTHO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 2 شارع 

املصلى اقامة النسيم الطابق 

االر�سي - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.61943

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  22 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ب قس�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 

ت ت املصادقة   2020 يوليوز   22 في 

)ة) عبد الحليم  تفويت السيد   : على 

حصة اجس اعية من   500 الع ارتي 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يوليوز   22 سعد فا�سي فهري بساريخ 

 .2020
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

في  للشركة  ثان  مسير  تعيين  تقرر 

شخص السيد سعد فا�سي فهري ك ا 

تقرر ان يسس ر السيد عبد الحليم 

الع ارتي في مهامه ك سير للشركة. و 

بالسالي فان الشركة اصبحت ملزمة 

املشترك  بالسوقيع  تعامالتها  كل  في 

لل سيرين معا. 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ب قس�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ 

في 22 يوليوز 2020 تم تحويل الشكل 

ذات  »شركة  من  للشركة  القانوني 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«. 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  تحديث  تقرر 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

LA FORME

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

DÉNOMINATION

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

NOMINATION DES GÉRANTS

على  ينص  الذي   :41 رقم  بند 

SIGNATURE :مايلي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4612.

1093I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

كازا مار بويلدنغ و سترينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفسح ع ارة بالل 

طابق االول الشقة  رقم 01 العيون ، 

70000، العيون املغرب

كازا مار بويلدنغ و سترينغ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

السعديين حي الجديد بدون رقم 

طرفاية  - 70050 طرفاية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19373

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 مارس   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ازرقي  علي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.000

زليخة  تكادا بساريخ 09 مارس 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   28 بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2016 تحت رقم 697/20.

1094I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

CHIFAE FASHION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

CHIFAE FASHION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 تجزئة 

املجد لوط 840 الطابق االول طنجة  

- 90000 طنجة  املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.80159

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4517.

1095I

SAFAA

 COMPANY FOR TRANSFER

AND VARIOUS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

 COMPANY FOR TRANSFER

AND VARIOUS BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 route وعنوان مقرها اإلجس اعي

 nationnale 1 centre laghiate

 gzoula laghiate - 46000 SAFI

safi

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

10687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 COMPANY FOR TRANSFER

.AND VARIOUS BUSINESS

 (1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 transfert d’argent

.intermédiation financier (2

 route  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 nationnale 1 centre laghiate

 gzoula laghiate - 46000 SAFI

.safi

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالسالي:

 mourad mouhib :  500 السيد

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 achraf elansari :  500 السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 mourad mouhib : 50% السيد 

بقي ة 50.000 درهم.

 achraf elansari : 50% السيد 

بقي ة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 mourad mouhib السيد 

 N°2 RUE OUMAIA عنوانه)ا) 

 QUT HOPITAL SAFI 46000 SAFI

.MAROC

 achraf elansari السيد 

 N°2 RUE OUMAIA عنوانه)ا) 

 QUT HOPITAL SAFI 46000 SAFI

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

 mourad mouhib السيد 

 N°2 RUE OUMAIA عنوانه)ا) 

 QUT HOPITAL SAFI 46000 SAFI

MAROC

 achraf elansari السيد 

 N°2 RUE OUMAIA عنوانه)ا) 

 QUT HOPITAL SAFI 46000 SAFI

MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بآسفي  بساريخ - تحت رقم 

.-

1096I
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JIHA FIDUCIAIRE

SOUAD DENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SOUAD DENTAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 

558 الطابق االول الحي املح دي  - 

80080 اكادير املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.36731

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 غشت   24 في  املؤرخ 

شركة ذات   SOUAD DENTAL حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

املح دي   الحي  االول  الطابق   558

نتيجة  املغرب  اكادير   80080  -

لصعوبات و عراقيل  واجهت الشركة 

منذ إنشائها.

و عين:

و  أومالو  سعاد   السيد)ة) 

االول  الطابق   558 برقم  عنوانه)ا) 

الحي املح دي  80080 اكادير املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

برقم  وفي   2020 غشت   24 بساريخ 

 - الطابق االول الحي املح دي    558

80080 اكادير املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96275.

1097I

Y.CONSULT

 AITMATNEGH  ايتماتنغ اوتو

AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Y.CONSULT

 APPT N°5 EME ETAGE AL

 MANAR 40 IZDIHAR ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AITMATNEGH  ايس اتنغ اوتو

AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 

262 محل رقم 4 برادي 2 - 40160 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

100203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2019 أكسوبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ايس اتنغ 

.AITMATNEGH AUTO  اوتو

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة رقم 

 40160 -  2 برادي   4 262 محل رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  خربيبي  السيد 

املحاميد بلوك 33 رقم 1536 40160 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  ابريم  السيد 

املحاميد 4 رقم 778 40160 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اكديم سعيدة عنوانه)ا) 

املحاميد 4 رقم 778 40160 مراكش 

مراكش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون0ر   08 بساريخ  ب راكش   السجارية 

2019 تحت رقم 109396.

1098I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

  STE SALK BEN SALH ASSIA

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72000، الس ارة املغرب

  STE SALK BEN SALH ASSIA

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الحسني زنقة القصر الصغير رقم 32 

مكرر الس ارة  - 72000 الس ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  STE SALK BEN SALH ASSIA

.TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و اشغال البناء و الصباغة .

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  الصغير  القصر  زنقة  الحسني 

32 مكرر الس ارة  - 72000 الس ارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد الحبيب سالك  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد الحبيب سالك  

حي العودة رقم 401 الس ارة  72000 

الس ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد الحبيب سالك  

حي العودة رقم 401 الس ارة  72000 

الس ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالس ارة  بساريخ 16 شتن0ر 

2020 تحت رقم 137.

1099I

Société marocaine de révision des comptes

EL HANTATE
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

EL HANTATE »شركة  املساه ة«
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وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع 10 مارس و شارع عبد القادر 

الصحراوي سيدي عث ان موالي 
رشيد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103997

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   06 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740287.

1100I

JIHA FIDUCIAIRE

LIMO FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

LIMO FISH »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 748 

تدارت  أنزا العليا  - 80090 أكادير  

املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.25217

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   2020 غشت   27 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

MOZA FISH

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن0ر   15 بساريخ  باكادير   السجارية 

2020 تحت رقم 96276.

1101I

B.& B. COMPTA

CAFE ALFATH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

B.& B. COMPTA

36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 

، 10150، الرباط املغرب

CAFE ALFATH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 159 إقامة 

النصر شارع الفوارات الصخيرات 

ت ارة  - 12000 ت ارة   املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.117619

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تقرر حل  15 شتن0ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  CAFE ALFATH الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجس اعي 159 إقامة 

الصخيرات  الفوارات  شارع  النصر 

املغرب  ت ارة     12000  - ت ارة  

موقع الشركة لم يس ح    : نتيجة ل 

حتى  لها بإمكانية السوفر على زبائن  

تس كن من  تغطية تكاليفها وتحقيق 
ربح معقول

الوحيد  املساهم  إمكانية  عدم 

ومدير الشركة تكريس نفسه للشؤون 

االجس اعية للشركة

و حدد مقر السصفية ب 159 إقامة 

الصخيرات  الفوارات  شارع  النصر 

ت ارة  - 12000 ت ارة   املغرب. 

و عين:
السيد)ة) عبد الرحيم  بنطالب و 
عنوانه)ا) بلوك ت أ رقم 17 حي الجاء 
في هللا ح ي م الرباط 10120 الرباط  

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   15 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106775.
1102I

Société marocaine de révision des comptes

ESPACE LADID
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

ESPACE LADID »شركة  
املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 
شارع 10 مارس و شارع عبد القادر 
الصحراوي سيدي عث ان موالي 
رشيد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.228557

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   01 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :- رقم  قرار 
 IKISAD شركة  تعيين  مايلي: 
مساه ة  شركة   HOLDING
41.800.000 درهم الكائنة  راس الها 
الحارثي  ادريس  شارع  بالدارالبيضاء 
لسوق  الرئيسية  البوابة  بجوار 
السجاري  بالسجل  مسجلة  الج لة 
 404131 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 
الرئيس  السيد  شخص  في  م ثلة  و 
عبد  صديقي  السيد  العام  املدير 

الرحيم من جنسية مغربية واملزداد 

1957 و املقيم بشارع  11 شتن0ر  يوم 

الحامل  و   720 الرقم   2 فاس سارة 

 .  B365793 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك سصرف و عضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 IKISAD HOLDING شركة  قامت 

من  كري ة  الضهر  السيدة  بسعيين 

 28 يوم  املزدادة  و  مغربية  جنسية 

و املقي ة بشارع فاس   1968 يوليوز 

الحاملة  و   720 رقم  سارة  تجزئة 

 BE423155 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك  ثلة دائ ة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740278.

1103I

IFCOF

فول سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فول سيرفيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الصفا 

تجزئة ن او 42 شقة 01 - 20000 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

293365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2013 نون0ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
فول   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سيرفيس.

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

والخدمات.

عنوان املقر االجس اعي : حي الصفا 

 20000  -  01 شقة   42 تجزئة ن او 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع ر مح د بن جلون :  250 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : مح د بن جلون  السيد  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 250   : جلون  بن  نوفل  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة لطيفة العلوي الشريفي :  

250 حصة بقي ة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
جلون  بن  مح د  ع ر  السيد 

عنوانه)ا) اقامة باي ع ارة ج شقة 6 

ع0ن الدياب 20000 البيضاء املغرب.

السيد  مح د بن جلون عنوانه)ا) 

ع0ن   6 شقة  ج  ع ارة  باي  اقامة 

الدياب 20000 البيضاء املغرب.

السيد نوفل بن جلون عنوانه)ا) 

ع0ن   6 شقة  ج  ع ارة  باي  اقامة 

الدياب 20000 البيضاء املغرب.

الشريفي  العلوي  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا) اقامة باي ع ارة ج شقة 6 

ع0ن الدياب 20000 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
جلون  بن  مح د  ع ر  السيد 

عنوانه)ا) اقامة باي ع ارة ج شقة 6 

ع0ن الدياب 20000 البيضاء املغرب

الشريفي  العلوي  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا) اقامة باي ع ارة ج شقة 6 

ع0ن الدياب 20000 البيضاء املغرب

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

1104I

IFCOF

فول سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فول سيرفيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الصفا 

تجزئة ن او 42 شقة 01  - 20000 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.293365

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 11 ف0راير 2016 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شقة   42 او  ن  تجزئة  الصفا  »حي 

إلى  املغرب«  البيضاء   20000  -   01

 - بوعزة  دار  فيال ب2  الكنز  »تجزئة 

20000 البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف0راير 2016 تحت رقم 00596928.

1105I

IFCOF

فول سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فول سيرفيس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الكنز فيال ب2 دار بوعزة - 20000 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.293365

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   2018 مارس   01 املؤرخ في 

السيد)ة)   للشركة  جديد  مسير 

العلوي الشريفي لطيفة ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2018 تحت رقم 00660739.

1106I

IFCOF

فول سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فول سيرفيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الكنز فيال ب2 دار بوعزة - 20000 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.293365

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2018 مارس   08 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2018 تحت رقم 00660740.

1107I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 Ste MAROC TRANSIT
PRODUCT SARL
إعالن مسعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 Ste MAROC TRANSIT

PRODUCT SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

يوسف ابن تاشغين ع ارة املنارة 90 

الطابق 3 رقم 69 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.47017

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 02 شتن0ر  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

اإلشهاد بوفاة السيد مح د شويكة 

في  للشركة  الوحيد  واملسير  الشريك 

يوم 07 غشت 2020 وتوزيع حصص 

الشراكة التي كان ي لكها املرحوم على 

ورثسه

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قبول عقد هبة بعض ورثة املرحوم 

لفائدة أرملسه السيدة حبيبة البقالي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بالنكو  لي ا  أنطونيو  خورخي  تعيين 

بصفسه مسيرا وحيدا للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على النظام األسا�سي الجديد 

املسفق  للسعديالت  نتيجة  للشركة 

النظام األسا�سي  وإلغاء  عليها أعاله، 

القديم الذي انقضت صالحيسه

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم  

ورثة  بعض  هبة  عقد  قبول  مايلي: 

املرحوم لفائدة أرملسه السيدة حبيبة 

البقالي 
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على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

لي ا  أنطونيو  خورخي  تعيين  مايلي: 

بالنكو بصفسه مسيرا وحيدا للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233792.

1108I

SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste GLACE RAPIDE

sarl 
إعالن مسعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

Ste GLACE RAPIDE sarl »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 

تارودانت مج ع أبراج طنجة بلوك 

6 املكسب رقم 13 مكرر - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.98481

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  25 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  حصة   400 بيع  على  املوافقة 

كانت  التي  للواحدة  درهم   100 فئة 

بنجلون  بيسباك  شركة  حوزة  في 

وبـ  الع وري  يونس  السيد  لفائدة 

3750 حصة لفائدة شركة هولدينغ 

التي  حصة   350 وبيع  مونسيبالنكو 

مورو  ع ر  السيد  حوزة  في  كانت 

حوزة  في  كانت  التي  حصة  و50 

السيد مح د املودن الخزيمي أي ما 

مج وعه 400 لفائدة شركة هولدينغ 

وامون

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
السيد مح د  قبول اسسقالة  مايلي: 
املودن الخزيمي وتس ية السيد ع ر 
مورو مسيرا إلى جانب السيد يوسف 
الوثائق  كل  تجوز  بحيث  بنجلون 

واملستندات بسوقيع أي منه ا
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
املوافقة على النظام األسا�سي  مايلي: 
وإلغاء  الجديدة  في صيغسه  للشركة 

النظام األسا�سي القديم
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
ينص  الذي   :7 و   6 رقم   بند 
 400 بيع  على  املوافقة  مايلي:  على 
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 
بيسباك  في حوزة شركة  كانت  التي 
يونس  السيد  لفائدة  بنجلون 
لفائدة  حصة   3750 وبـ  الع وري 
شركة هولدينغ مونسيبالنكو وبيع 350 
حصة التي كانت في حوزة السيد ع ر 
مورو و50 حصة التي كانت في حوزة 
السيد مح د املودن الخزيمي أي ما 
مج وعه 400 لفائدة شركة هولدينغ 

وامون
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
السيد مح د  قبول اسسقالة  مايلي: 
املودن الخزيمي وتس ية السيد ع ر 
مورو مسيرا إلى جانب السيد يوسف 
الوثائق  كل  تجوز  بحيث  بنجلون 

واملستندات بسوقيع أي منه ا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   08 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233602.
1109I

ETABBAA LAHCEN

STE PHILOSO›PRINT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 STE PHILOSO›PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

اللة اليقوت تقاطع مصطفى املعاني 

رقم 39 الطابق االول الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.434895

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يونيو   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فسحي  يوسف  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   330

)ة)  رضا   السيد  330 حصة لفائدة  

غساوي بساريخ 04 يونيو 2020.

تفويت السيد )ة) محسن  ضهري 

أصل  من  اجس اعية  حصة   340

)ة)  رضا   السيد  340 حصة لفائدة  

غساوي بساريخ 04 يونيو 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 15388.

1110I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

IST IMMO SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

IST IMMO SARL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ادبربينيز ج اعة سيدي اح د ؤ 

حامد الصويرة - 44000  الصويرة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4689

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تم تعيين  01 شتن0ر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

فلورونس غيسة دوبوا ك سير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة  بساريخ 09 شتن0ر 

2020 تحت رقم 196.

1111I

Cabinet Comptable Marzofid

SOCIETE GTRAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE GTRAM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة ٱبن 

عائشة إقامة ث انية نخالت الطابق 

الخامس الشقة رقم51  جليز - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE GTRAM SARL AU

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال البناء املخسلفة ،

• البناء واألشغال العامة »الصرف 

والطرق  والجسور  والطرق  الصحي 

والسن ية ... إلخ ،

• الهندسة املدنية وأع ال الطرق 

 ، املعدات  واستئجار   ، والنقل   ،

واسسغالل املحاجر ،

عنوان املقر االجس اعي : زنقة ٱبن 

عائشة إقامة ث انية نخالت الطابق 

 - جليز  رقم51   الشقة  الخامس 

40000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مصطفى املسكوي :  1.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املسكوي  مصطفى  السيد 

 17/18 عنوانه)ا) إقامة طريق الخير 

  80100 أكادير  بنسركاو   2 فيال رقم 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

املسكوي  مصطفى  السيد 

 17/18 عنوانه)ا) إقامة طريق الخير 

  80100 أكادير  بنسركاو   2 فيال رقم 

أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115411.

1112I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ABLA BUILDING-SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 ABLA BUILDING-SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مراكش 

الشقة رقم 14 إقامة ب2 عرصة 

سينكو - 40000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 ف0راير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ABLA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BUILDING-SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز : املقاولة و 

اإلنعاش العقاري.

مراكش   : املقر االجس اعي  عنوان 

عرصة  ب2  إقامة   14 رقم  الشقة 

سينكو - 40000 مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الجليل  عبد  املسولي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجليل  عبد  املسولي  السيد 
22  شارع مرجان حي  رقم  عنوانه)ا) 

 40000 صافي  بوزيد  سيدي  الفرح 

مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عبد  املسولي  السيد 
22  شارع مرجان حي  رقم  عنوانه)ا) 

 40000 صافي  بوزيد  سيدي  الفرح 

مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 115346/20.

1113I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

HD SERVICE AUTO -SARL-
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 HD SERVICE AUTO -SARL-

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة أهل 

فاس بلوك ه شارع مح د السادس 

طريق عين الس ن،فاس فاس 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HD-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SERVICE AUTO -SARL

إصالح و   : غرض الشركة بإيجاز 

صيانة السيارات.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مح د  شارع  ه  بلوك  فاس  أهل 

الس ن،فاس  عين  طريق  السادس 

فاس 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يوسف هروو :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500   : درويش  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   هروو  يوسف  السيد 

 10 12 شارع  أ رقم  مكناس القطاع  

البساتين 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  درويش  مح د  السيد 

فاس 4 بلوك أ إقامة م0روكة حي بدر  

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   هروو  يوسف  السيد 

 10 12 شارع  أ رقم  مكناس القطاع  

البساتين 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2169/20.

1114I

FOUZMEDIA

U.H.D. SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
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U.H.D. SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي السالمة 4 

بلوك G اقامة 29  الرقم 2 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 U.H.D. : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : مسجر لبيع 

اللوازم املنزلية

مسجر لصيانة االجهزة الكهرباءئية.

عنوان املقر االجس اعي : السالمة 4 

بلوك G اقامة 29  الرقم 2 - 14000 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اوعربي  عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا) الزنقة 11 الشقة 6 ساحة 

الشهداء 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

اوعربي  عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا) الزنقة 11 الشقة 6 ساحة 

الشهداء 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.

1115I

MONO FISC CONSULTING

شهد امين ترانس و سيربيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONO FISC CONSULTING

 LOT SIDI SAID N°348 DRARGA

 AGADIR ، 80000، Agadir

MAROC

شهد امين ترانس و سيربيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 224 

تجزئة الحرية 1 طابق 3 شقة 

9 املح دية  - 28820 املح دية  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شهد   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

امين ترانس و سيربيس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع

 224  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 9 شقة   3 طابق   1 الحرية  تجزئة 

املح دية  - 28820 املح دية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 400   : مح د  الخليفي  السيد 

حصة بقي ة 40.000 درهم للحصة .

 300   : الخياطي  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 30.000 درهم للحصة .

 300   : الخطابي  ايوب  السيد 

حصة بقي ة 30.000 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخليفي مح د عنوانه)ا) 

دوار اوالد سالمة الشرقية عين عسيق 

ت ارة  12013 ت ارة  املغرب.

السيد املهدي الخياطي عنوانه)ا) 

بن  فضاالت  بورويس  اوالد  دوار 

سلي ان  13000 بن سلي ان املغرب.

عنوانه)ا)  الخطابي  ايوب  السيد 

 192 رقم  العربية  امطاع  اوالد  دوار 

ت ارة    12013 قطاع الخطاب ت ارة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخليفي مح د عنوانه)ا) 

دوار اوالد سالمة الشرقية عين عسيق 

ت ارة  12013 ت ارة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1000.

1116I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

KA CONCEPT-SARL-

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

-KA CONCEPT-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس شارع 

الجيش امللكي إقامة السعدي مكاتب 

الفسح الطابق 5 رقم 25 - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KA-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONCEPT-SARL
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املع ارية.
فاس   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي إقامة السعدي 
 -  25 رقم   5 الطابق  الفسح  مكاتب 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 750   : السعدي  كريم  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 250   : السعدي  أمين  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السعدي  كريم  السيد 
شارع حسن إبن تابت إقامة   8 رقم 
ياسين الشقة 11 فاس 30000 فاس 

املغرب.
عنوانه)ا)  السعدي  أمين  السيد 
شارع حسن إبن تابت إقامة   8 رقم 
30000 فاس  11فاس  ياسين الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السعدي  كريم  السيد 
شارع حسن إبن تابت إقامة   8 رقم 
ياسين الشقة 11 فاس 30000 فاس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن0ر   10 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2106/20.

1117I
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ILIAS BOUJIDA

 TAWASSOUIYA

ALIMINIUM
شركة السضامن

حل شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 TAWASSOUIYA ALIMINIUM

شركة السضامن)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 132 

مج وعة 1 السوسعية تازة العليا  - 

35000 تازة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.3009

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 يوليوز 2020 تقرر حل 

 TAWASSOUIYA السضامن  شركة 

رأس الها  مبلغ    ALIMINIUM

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

 1 مج وعة   132 رقم  اإلجس اعي 

تازة   35000  - السوسعية تازة العليا  

املغرب نتيجة ل : عدم املردوودية.

و حدد مقر السصفية ب رقم 132 

 - السوسعية تازة العليا    1 مج وعة 

35000 تازة املغرب. 

و عين:

و  أقروش  قاسم   السيد)ة) 

السوسعية  الكوشة   32 عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  تازة   35000

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2020 تحت رقم 404.

1118I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE »AL OFOK
LITTACHYID« SARL

إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE »AL OFOK LITTACHYID«

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: فاس دوار 

والد مو�سى ج اعة والد الطيب - 

30000 فاس املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.51879

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

الذي ينص على  قرار رقم األول: 

اإلجس اعي  النشاط  توسيع  مايلي: 

للشركة

الذي ينص على   : قرار رقم الساني 

اإلجس اعي  العنوان  تحديد  مايلي: 

للشركة

الذي ينص على  قرار رقم الثالت: 

مايلي: تعيين مسؤول النقل

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 

اإلجس اعي  النشاط  توسيع  مايلي: 

للشركة

الذي ينص على   : بند رقم الساني 

اإلجس اعي  العنوان  تحديد  مايلي: 

للشركة

الذي ينص على  بند رقم الثالت: 

مايلي: تعيين مسؤول النقل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   09 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2081/20.

1119I

FIDORO MULTI-SERVICES

PARAREDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

PARAREDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالم، رقم 1086، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5985

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 شتن0ر   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  نور  )ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجس اعية من  األنصاري 

)ة)  السيد  100 حصة لفائدة   أصل 

غبد اللطيف الوافي بساريخ 10 شتن0ر 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 16 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن0ر 2020 تحت رقم 747.

1120I

AUDEC PARTNERS MAROC

AOUDAGHOST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEC PARTNERS MAROC

 Boulevard Zerktouni, 7ème 223

 étage ، 20100، Casablanca

Maroc

AOUDAGHOST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
رياض 61 ، زاوية شارع لال ياقوت 

ومصطفى املعاني رقم 69 الطابق 

الثاني بالدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469957

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AOUDAGHOST

غرض الشركة بإيجاز : تاجر

االستشارات اإلدارية.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ياقوت  لال  شارع  زاوية   ،  61 رياض 

الطابق   69 رقم  املعاني  ومصطفى 

الثاني بالدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نقطى  أمين  السيد 
تجزئة موالي إدريس زنقة 2 رقم 125 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نقطى  أمين  السيد 
تجزئة موالي إدريس زنقة 2 رقم 125 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب



12501 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2020 تحت رقم -.

1121I

ELBAZZAZI SERVICES ET CONSTRUCTION

 ELBAZZAZI SERVICES ET

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ELBAZZAZI SERVICES ET

CONSTRUCTION

 N° 14 ANCIEN SOUK 2 ETG

 BLOC D RUE 21 AOUT ،

25000، khouribga MAROC

 ELBAZZAZI SERVICES ET

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 14 

سوق قديم الطابق 2 بلوك د زنقة 

21 غشت - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ELBAZZAZI SERVICES ET

.CONSTRUCTION

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلفة+تصدير و اسسيراد+ع ليات 

تفاوض.

عنوان املقر االجس اعي : الرقم 14 

بلوك د زنقة   2 سوق قديم الطابق 

21 غشت - 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : ال0زازي يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.000  : ال0زازي يوسف  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  ال0زازي  السيد 

 25350 زم  وادي  املكرط  زنقة   22

وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  ال0زازي  السيد 

 25350 زم  وادي  املكرط  زنقة   22

وادي زم املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 718.

1122I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GENOVA EXPRESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

 GENOVA EXPRESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املكازة، 

الكائنة ب الع ارة رقم 21، تجزئة 

الفردوس - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GENOVA EXPRESS SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

املكازة،   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   ،21 رقم  الع ارة  ب  الكائنة 

الفردوس - 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الرحيم  عبد  بولودي  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  بولودي  السيد 

الحي الجديد م   127 رقم  عنوانه)ا) 

ش ف 25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  بولودي  السيد 

الحي الجديد م   127 رقم  عنوانه)ا) 

ش ف 25000 خريبكة املغرب

الدين  صالح  بولودي  السيد 

املدينة الجديدة   613 رقم  عنوانه)ا) 

م ش ف 25000 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 16 شتن0ر 

2020 تحت رقم 720.

1123I

Bureau de La competences consultation

EL HALLAOUI IMPORT-

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

 EL HALLAOUI IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

القدس، شارع علي بن ابي طالب 

الرقم: 98 العيون،املغرب - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

32211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 ماي   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HALLAOUI IMPORT-EXPORT

السجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 

االيراد والسصدير لل واد الغدائية.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طالب  ابي  بن  علي  شارع  القدس، 

 70000  - العيون،املغرب   98 الرقم: 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 50.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحالوي زيد  :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيد   الحالوي  السيد 

حي القدس، شارع علي بن ابي طالب 

 70000 العيون،املغرب   98 الرقم: 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زيد   الحالوي  السيد 

حي القدس، شارع علي بن ابي طالب 

 70000 العيون،املغرب   98 الرقم: 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2020 تحت رقم 1383/2020.

1124I

M.A.I GROUPE SERVICE

ISSAFI LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

ISSAFI LOGISTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4381 

شارع 181 حي الوحدة  - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2019 يناير   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ISSAFI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LOGISTIC

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري في نقل املواد الغذائية

مقاول نقل السلع .

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الوحدة   حي   181 شارع   4381

14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ابقال ع ر  :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابقال ع ر  عنوانه)ا) رقم 

4381 شارع 181 حي الوحدة  14000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابقال ع ر  عنوانه)ا) رقم 

4381 شارع 181 حي الوحدة  14000 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

مارس 2019 تحت رقم -.

1125I

الحبيب الهيبة

الجيت ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب

الجيت ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 rue 3 و عنوان مقرها االجس اعي

 neuf brisach rahal el meskini -

. 20000 Casablanca

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.223911

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745161.

1126I

الحبيب الهيبة

الجيت ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 20140، الدار 

البيضاء املغرب

الجيت ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 rue 3 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 neuf brisach rahal el meskini -

Casablanca 20000 املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.223911

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مرية  خو�سي  )ة)  السيد  تفويت 

اجس اعية  حصة   1 ابانيز  دومينكيز 

السيد  لفائدة   حصة   1 أصل  من 

يوليوز   27 كروب الدومير بساريخ  )ة) 

.2020

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745161.

1127I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

TOUT PROPRETE SIDI IFNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 TOUT PROPRETE SIDI IFNI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

القاهرة ؛ ودادية الفسح ع ارة رقم 

5 الشقة 3 سيدي إفني سيدي إفني 

85500 سيدي إفني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TOUT : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PROPRETE SIDI IFNI
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املفوض  )التسيير  املسنوعة  األع ال 

للخدمات العامة) 

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم  ع ارة  الفسح  ودادية  ؛  القاهرة 

3 سيدي إفني سيدي إفني  الشقة   5

85500 سيدي إفني املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 450.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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  : التهامي   التهامي الوزاني  السيد 

450 حصة بقي ة 100 درهم للحصة

 4.050   : الشركة توت بروبروتي 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه)ا) فيال رقم 45 تجزئة حدائق 

فاس  الشقف  عين  طريق  البديع 

30050 فاس املغرب.

الشركة توت بروبروتي عنوانه)ا) 

الشقة 902 الطابق 9 ع ارة برج إري ا 

الحسن  شارع  زاوية   45.47 وطنية 

الثاني زنقة غيالن فاس 30050 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

التهامي  الوزاني  التهامي  السيد 

عنوانه)ا) فيال رقم 45 تجزئة حدائق 

فاس  الشقف  عين  طريق  البديع 

30050 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

04 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بسيزنيت  

2020 تحت رقم 643.

1128I

Société marocaine de révision des comptes

SIDI OTHMANE 2000
شركة املساه ة

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

SIDI OTHMANE 2000 »شركة 

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الج لة سيدي 

عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.51963

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 ماي 2020 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:

SALLES AYA

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740654.

1129I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

مكتبة بنمو�سى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi

 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC

مكسبة بن و�سى شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 32 تجزئة 

كريم ب/س فاس - 30110  فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

63747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مكسبة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

بن و�سى.

غرض الشركة بإيجاز : مكسبة.

عنوان املقر االجس اعي : 32 تجزئة 

فاس    30110  - فاس  كريم ب/س 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : يونس  السيد بن و�سى  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  بن و�سى  السيد 

املرجة   الزهر  جنان  تجزئة   100

30110 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  بن و�سى  السيد 

املرجة   الزهر  جنان  تجزئة   100

30110 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بفاس   السجارية 

2020 تحت رقم 2168.

1130I

NADOFISC SARL

KRONA CAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

KRONA CAFE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي بام 

شارع واد املخازن رقم 151 دريوش - 

62253 الناضور املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.12453

الشريك  قرار  ب قس�سى 

 2020 يوليوز   10 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

رأس الها  مبلغ     KRONA CAFE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجس اعي حي بام شارع واد املخازن 

الناضور   62253  - 151 دريوش  رقم 

املغرب نتيجة ل : توقف الشركة عن 

نشاطها وحلها بصفة نهائية..

و حدد مقر السصفية ب حي بام 

شارع واد املخازن رقم 151 دريوش - 

62253 الناضور املغرب. 

و عين:

و  تازي  القادر   عبد  السيد)ة) 

 62253 دريوش  بام  حي  عنوانه)ا) 

الناضور املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

حي بام   : الوثائق املسعلقة بالسصفية 

دريوش   151 شارع واد املخازن رقم 

الناضور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 21 يوليوز 

2020 تحت رقم 1256 و 1257.

1131I

sté Z.R CONCEPT SARL AU

Z.R CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sté Z.R CONCEPT SARL AU

شارع موالي رشيد إقامة الحدائق 

فال فلوري الطابق األر�سي رقم 2 ، 

90000، طنجة املغرب

Z.R CONCEPT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي رشيد إقامة الحدائق فال 

فلوري الطابق األر�سي رقم 2  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

177751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Z.R  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. CONCEPT

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلفة للبناء

بيع مواد البناء

مقاولة ألشغال النجارة

دروكوري

االسسيراد والسصدير

الصناعية،  الع ليات  ج يع 

السجارية واملالية التي لها صلة بهدف 

الشركة

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

فال  الحدائق  إقامة  رشيد  موالي 

 -   2 رقم  األر�سي  الطابق  فلوري 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د رامي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رامي  مح د  السيد 

شارع موالي رشيد مج ع البطروس 

فيال 43 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رامي  مح د  السيد 

شارع موالي رشيد مج ع البطروس 

فيال 43 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 233745.

1132I

Société marocaine de révision des comptes

SIDI OTHMANE 2000
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

SIDI OTHMANE 2000 »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الج لة سيدي 

عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.51963

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   06 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد مح د يوسف صديقي 

ك دير عام مفوض

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740288.

1133I

MAY CONSULTING

SOUTH TRAFIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

SOUTH TRAFIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

البسسان 2 الع ارة 1 املحل 1 سيدي 

ال0رنو�سي  - 20210 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUTH TRAFIC

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

البسسان 2 الع ارة 1 املحل 1 سيدي 

البيضاء  الدار   20210  - ال0رنو�سي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : لوليدي  السيدة سهام 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : لوليدي  سهام  السيدة   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

لوليدي عنوانه)ا)  السيدة سهام 

11 زنقة روض اقامة سالمة الطابق 

املستشفيات  حي   12 الشقة   4

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

لوليدي عنوانه)ا)  السيدة سهام 

11 زنقة روض اقامة سالمة الطابق 

املستشفيات  حي   12 الشقة   4

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 741206.

1134I

STE HTCPRO SARL

BETA GRANUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

BETA GRANUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 زنقة 

أمر ابن العاص إقامة إس اعيل 

مكسب رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

56015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BETA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GRANUM
مكسب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدراسات
- مكسب االستشارات.

زنقة   47  : عنوان املقر االجس اعي 
إس اعيل  إقامة  العاص  ابن  أمر 
القنيطرة   14000  -  4 رقم  مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د أمين خلوق  :  500 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
 500   : السيد ح زة هم مسعود 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
خلوق   أمين  مح د  السيد 
عبد  موالي  شارع   91 عنوانه)ا) 
 14000  16 رقم  العزيزالشقة 

القنيطرة املغرب.
مسعود  هم  ح زة  السيد 
48 حي  عنوانه)ا) زنقة الزيزفون رقم 

الداخلة  80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
مسعود  هم  ح زة  السيد 
48 حي  عنوانه)ا) زنقة الزيزفون رقم 

الداخلة 80000 أكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 79182.

1135I

s1 consulting

شركة برو بويا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

شركة برو بويا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

ع ارة 8 املدينة الجديدة صفرو - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

برو بويا.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - صفرو  الجديدة  املدينة   8 ع ارة 

31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   1.000   : السيد زهير بويا 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  عنوانه)ا)  بويا  زهير  السيد 

صفرو  الشكاك  عين  احساين  ايت 

31000 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  عنوانه)ا)  بويا  زهير  السيد 

صفرو  الشكاك  عين  احساين  ايت 

31000 صفرو املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

14 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بصفرو  

2020 تحت رقم 2991.

1136I

AMBER PRESSING

AMBER PRESSING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMBER PRESSING

 RES LE RUBIS IMM 6 APPT

 6  IZDIHAR MARRAKECH ،

40060، MARRAKECH MAROC

AMBER PRESSING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

ليغوبيس ع ارة 6 شقة رقم 6 

االزدهار مراكش  - 40060 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

106203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. AMBER PRESSING

غرض الشركة بإيجاز : غسل و كي 

املالبس.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 6 رقم  شقة   6 ع ارة  ليغوبيس 

مراكش   40060  - االزدهار مراكش  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اقبال كعوا�سي  عنوانه)ا) 
القصور  السو�سي  مخسار  زنقة   21

مراكش  40080 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اقبال كعوا�سي  عنوانه)ا) 
القصور  السو�سي  مخسار  زنقة   21

مراكش  40080 مراكش  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  السجارية ب راكش  

2020 تحت رقم 5408.

1137I

MAY CONSULTING

RAM SKIN CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

RAM SKIN CARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة ديار 

اسالم طريق الرباط القدي ة مكسب 

اقامة دريس مكسب رقم 4 الطابق 1 

عين السبع - 20250 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

463919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RAM  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SKIN CARE

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنسجات الطبية وشبه الطبية.

عنوان املقر االجس اعي : اقامة ديار 

اسالم طريق الرباط القدي ة مكسب 

 1 الطابق   4 اقامة دريس مكسب رقم 

الدار البيضاء   20250  - عين السبع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : الحراق  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1000  : الحراق  رشيد  السيد   

بقي ة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحراق  رشيد  السيد 

اقامة ديار السالم ع ارة 19 الطابق 4 

20250 الدار  13 عين السبع  الشقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحراق  رشيد  السيد 

اقامة ديار السالم ع ارة 19 الطابق 4 

20250 الدار  13 عين السبع  الشقة 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 737862.

1138I

B.& B. COMPTA

 SOCIETE MAROCAINE

 DES TRAVAUX DE

 TERASSEMENT ET

 D’AMENAGEMENT

 ROUTIER Par abréviation  »

» SOMATTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

B.& B. COMPTA

36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 

، 10150، الرباط املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DES

 TRAVAUX DE TERASSEMENT ET

 D’AMENAGEMENT ROUTIER

  » Par abréviation  » SOMATTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1190 

حي املنزه يعقوب املنصور الرباط - 

10120 الرباط  املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.78641

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم   2020 شتن0ر   15 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   3.000.000«

 3.200.000« إلى  درهم«   200.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   15 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2020 تحت رقم 106774.

1139I

مكسب املحاسبة اغزال

SCOLAST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكسب املحاسبة اغزال

درب القريعة زنقة 5 رقم   107 ، 

20550، الدار البيضاء املغرب

SCOLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 مكرر 

زنقة 7 درب السادني - 20550 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.162255

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2018 أكسوبر   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

SCOLAST  مبلغ رأس الها 100.000 

 28 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

مكرر زنقة 7 درب السادني - 20550 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف نشاط الشركة.

و حدد مقر السصفية ب زنقة بني 

 20550  - بوشنسوف   86 مكيلد رقم 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الدين   مفيدي و  السيد)ة) عالء 

 86 رقم  مكيلد  بني  زنقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20550 بوشنسوف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن0ر 2019 تحت رقم 722031.

1140I

Société marocaine de révision des comptes

EL HANTATE

إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

EL HANTATE »شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع 10 مارس و شارع عبد القادر 

الصحراوي سيدي عث ان موالي 

رشيد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.103997

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   01 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :- رقم  قرار 

 IKISAD شركة  تعيين  مايلي: 

مساه ة  شركة   HOLDING

41.800.000 درهم الكائنة  راس الها 

الحارثي  ادريس  شارع  بالدارالبيضاء 

لسوق  الرئيسية  البوابة  بجوار 

السجاري  بالسجل  مسجلة  الج لة 

 404131 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

الرئيس  السيد  شخص  في  م ثلة  و 

عبد  صديقي  السيد  العام  املدير 

الرحيم من جنسية مغربية واملزداد 

1957 و املقيم بشارع  11 شتن0ر  يوم 

الحامل  و   720 الرقم   2 فاس سارة 

 .  B365793 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك سصرف و عضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
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بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 IKISAD HOLDING شركة  قررت 

كري ة  الضهر  السيدة  بسعيين 

يوم  املزدادة  مغربية  جنسية  من 

بالدار  املقي ة  و   1968 يوليوز   28

سارة  تجزئة  فاس  شارع  البيضاء 

الحاملة  و   720 الرقم  كاليفورنيا 

 BE423155 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك  ثلة دائ ة للشركة.  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740286.

1141I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 TRANSPORT RACHIDI شركة

FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 TRANSPORT RACHIDI شركة

FRERES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي بقعة 399 

التسير 2  - 26100 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4015

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

2020 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 TRANSPORT RACHIDI شركة 

 100.000 رأس الها  مبلغ    FRERES

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي بقعة 

برشيد   26100  -   2 التسير   399

املغرب نتيجة ل : السوقف النهائي عن 

مزاولت النشاط االجس اعي.

و حدد مقر السصفية ب بقعة 399 

التسير 2  - 26100 برشيد املغرب. 

و عين:

و  رشيدي  هللا   عبد  السيد)ة) 

تجزئة  غالم  اوالد  حي  عنوانه)ا) 

الحسنية 2 ال0روج  26252 السطات 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   11 بساريخ  االبسدائية ب0رشيد  

2020 تحت رقم 1205.

1142I

 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

INAD
إعالن مسعدد القرارات

 Me MOHAMED BENJELLOUN

BENKACEM NOTAIRE

 Résidence Tulipe 100 Bd Ain

 Taoujtat RDC Casablanca ،

20050، Casablanca Maroc

INAD »شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 

 Casablanca, Angle rues Ahmed

 Charci et Ali Abderrazak 2ème

 étage Casablanca, Angle

 rues Ahmed Charci et Ali

 Abderrazak 2ème étage 20500

.CASABLANCA MAROC

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.456369

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  16 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

االجس اعية  التس ية  تغيير  مايلي:  

للشركة »INAD«بتس ية جديدة وهي  

 »AFRICINVEST MOROCCO  «

ش.م.م.

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

املسيرين  اسسقالة  معاينة  مايلي: 

الشركة  السيد فريد بلفضيل،  وهم: 

 MAROC INVEST FINANCE  «

في  مساه ة  »شركة    GROUP

شخص م ثلها الدائم السيد مح د 

إبراهيم الجاي

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

العام  واملدير  الرئيس  تأكيد  مايلي: 

الجاي  إبراهيم  مح د  السيد  وهو 

خالل مدة صالحيسه ك دير 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

االجس اعية  التس ية  تغيير  مايلي: 

للشركة »INAD«بتس ية جديدة وهي  

 »AFRICINVEST MOROCCO  «

ش.م.م.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 745472.

1143I

Fiduciaire ibn khaldoune

 SOCIETE TIFROUTE

INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اس اعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 

برشيد املغرب

   SOCIETE TIFROUTE INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : بقعة  

169  رقم 24 الحي الصناعي 

الجديدة  - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE TIFROUTE INDUSTRIE

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  اللحام  الغالية  أع ال   - املعدني 

السقطيع و االنحناء.

بقعة    :  : االجس اعي  املقر  عنوان 

169  رقم 24 الحي الصناعي الجديدة  

- 24000 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

تفرت  الرح ان  عبد  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

تفرت  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) حي النسيم تجزئة النسيم 

ع ارة 248 رقم 02 20190 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفيظة تفروت عنوانه)ا) 

 80040 13حي الخيام  رقم    3 بلوك 

اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 15 شتن0ر 

2020 تحت رقم 25316.

1144I
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FIDUCIAIRE IBN ROCHD

ANOUAR EL QODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

ANOUAR EL QODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

اللي ون اوالد عياد سوق السبت - 

23402 اوالد عياد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ANOUAR EL QODS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالسقسيط.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - السبت  عياد سوق  اوالد  اللي ون 

23402 اوالد عياد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : انوار  ج راوي  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انوار  ج راوي  السيد 
حي اللي ون اوالد عياد سوق السبت 

23402 اوالد عياد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  انوار  ج راوي  السيد 
حي اللي ون اوالد عياد سوق السبت 

23402 اوالد عياد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة  
رقم  تحت   2020 شتن0ر   16 بساريخ 

.102
1145I

Société marocaine de révision des comptes

SIDI OTHMANE 2000
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
SIDI OTHMANE 2000 »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
ادريس الحارثي بجوار البوابة 
الرئيسة لسوق الج لة سيدي 
عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.51963

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   01 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :- رقم  قرار 
 IKISAD شركة  تعيين  مايلي: 
مساه ة  شركة   HOLDING
41.800.000 درهم الكائنة  راس الها 
الحارثي  ادريس  شارع  بالدارالبيضاء 
لسوق  الرئيسية  البوابة  بجوار 
السجاري  بالسجل  مسجلة  الج لة 
 404131 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

الرئيس  السيد  شخص  في  م ثلة  و 

عبد  صديقي  السيد  العام  املدير 

الرحيم من جنسية مغربية واملزداد 

1957 و املقيم بشارع  11 شتن0ر  يوم 

الحامل  و   720 الرقم   2 فاس سارة 

 .  B365793 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك سصرف و عضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 IKISAD HOLDING شركة  قامت 

من  كري ة  الضهر  السيدة  بسعيين 

 28 يوم  املزدادة  و  مغربية  جنسية 

و املقي ة بشارع فاس   1968 يوليوز 

الحاملة  و   720 رقم  سارة  تجزئة 

 BE423155 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك  ثلة دائ ة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740289.

1146I

Société marocaine de révision des comptes

ESPACE LADID
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

ESPACE LADID »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع 10 مارس و شارع عبد القادر 

الصحراوي سيدي عث ان موالي 
رشيد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.228557

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   06 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد مح د يوسف صديقي 

ك دير عام مفوض
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740279.
1147I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIETE VISITE
 TECHNIQUE SIDI

OTHMAN
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE VISITE TECHNIQUE

SIDI OTHMAN »شركة  
املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
ادريس الحارثي بجوار البوابة 
الرئيسة لسوق الج لة سيدي 
عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.87901

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   01 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :- رقم  قرار 
 IKISAD شركة  تعيين  مايلي: 
مساه ة  شركة   HOLDING
41.800.000 درهم الكائنة  راس الها 
الحارثي  ادريس  شارع  بالدارالبيضاء 
لسوق  الرئيسية  البوابة  بجوار 
السجاري  بالسجل  مسجلة  الج لة 
 404131 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 
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الرئيس  السيد  شخص  في  م ثلة  و 

عبد  صديقي  السيد  العام  املدير 

الرحيم من جنسية مغربية واملزداد 

1957 و املقيم بشارع  11 شتن0ر  يوم 

الحامل  و   720 الرقم   2 فاس سارة 

 .  B365793 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك سصرف و عضو مجلس االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 IKISAD HOLDING شركة  قامت 

من  كري ة  الضهر  السيدة  بسعيين 

 28 يوم  املزدادة  و  مغربية  جنسية 

و املقي ة بشارع فاس   1968 يوليوز 

الحاملة  و   720 رقم  سارة  تجزئة 

 BE423155 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك  ثلة دائ ة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740283.

1148I

Société marocaine de révision des comptes

 SOCIETE VISITE

 TECHNIQUE SIDI

OTHMAN
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE VISITE TECHNIQUE

SIDI OTHMAN »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الج لة سيدي 

عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.87901

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   2020 يونيو   06 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد مح د يوسف صديقي 

ك دير عام مفوض

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيد صديقي مح د يوسف 

ك دير عام مفوض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740284.

1149I

rif etudes

 STE RIF TFG
MULTISERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 

املحل 13 الحسي ة ، 32000، 

الحسي ة املغرب

 STE RIF TFG MULTISERVICES

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د بن صديق عالل حي مرموشة 

الحسي ة - 32000 الحسي ة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1889

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   2020 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي  مح د  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجس اعية  حصة   5.000

10.000 حصة لفائدة  السيد )ة) اية 

العربي بساريخ 17 غشت 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 511.
1150I

Société marocaine de révision des comptes

IKISAD HOLDING
إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

IKISAD HOLDING »شركة  
املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
ادريس الحارثي بجوار البوابة 
الرئيسة لسوق الج لة سيدي 
عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.404131

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الرفع من الراس ال االجس اعي 
ليصبح  درهم   12.000.000 ب بلغ 
للشركة  االجس اعي  الراس ال 
53.800.000 درهم عن طريق ادماج 
ب بلغ  لل ساه ين  الجاري  الحساب 
3.000.000 درهم)الربع فقط) درهم

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
جديد,  مساهم  على  املوافقة  مايلي: 
 SIDI OTHMANE شركة,  هو  و 
راس الها  مساه ة  ,شركة   2000
مقرها  يسواجد  و  درهم   6.200.000
الحارثي  ادريس  بشارع  الرئي�سي 
لسوق  الرئيسية  البوابة  بجوار 
الج لة سيدي عث ان الدار البيضاء 
للدار  السجاري  بالسجل  مسجلة  و 
و م ثلة   51963 تحت رقم  البيضاء 
في شخص السيد رئيسها املدير العام 

السيد عبد الرحيم صديقي.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

من القانون   6 تعديل الفصل  مايلي: 

االسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

القانون  تحديث  العام  الج ع  قرر 

االسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص  املساه ون  ج يع  اودع 

املساه ات  تشكل  بحيت  نقديا 

مئة  بقي ة  سهم    538.000 الكلية 

)100) درهم لكل سهم ب ا يسوافق مع 

راس ال الشركة 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

االجس اعي  الراس ال  يحدد  مايلي: 

الى  مقس ة  درهم   53.800.000 في 

درهم   100 سهم بقي ة   (538.000(

لكل سهم مرق ة من 1 الى 538.000 .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740280.

1151I

DELTA SERVICE

انس فارما

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DELTA SERVICE

95 شارع مارسلطان ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

انس فارما شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 13 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 AHMED EL MEJJATI RESIDENCE

 LES ALPES 1eR ETAGE - 20370

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

379665

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

القانون  إعداد  تم   2017 يونيو   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

انس   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

فارما.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 VENTE DE PRODUITS

.PARAPHARMACEUTIQUE

 RUE 13  : عنوان املقر االجس اعي 

 AHMED EL MEJJATI RESIDENCE

 LES ALPES 1eR ETAGE - 20370

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 HARIT NAJWA السيدة 

 GOLF CITY IMM 10 عنوانه)ا) 

 APPT03 LA VILLE VERTE 27182

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجوى  السيدة حاريت 

10 ب الشقة3  غولف سيتي الع ارة 

 27182 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2017 تحت رقم 00637784.

1152I

FNMCOMPTA

RASYOUTI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RASYOUTI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي  18 شارع 

اللي ون تجزئة نرجس 1396 طابق 

األول طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.83303

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   2020 يوليوز   10 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

RASYOUTI  مبلغ رأس الها 30.000 

 18 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي  

 1396 نرجس  تجزئة  اللي ون  شارع 

طنجة   90000  - طابق األول طنجة 

املغرب نتيجة ل : ضعف املوارد.

و حدد مقر السصفية ب  18 شارع 

طابق   1396 اللي ون تجزئة نرجس 

األول طنجة - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الحسيوتي  زيد    السيد)ة) 

نرجس  تجزئة  ال0رانص  عنوانه)ا) 

شارع اللي ون رقم 18 طنجة 90000 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2020 تحت رقم 4656.

1153I

LAHLOU MOHAMMED

STE EASYSTOCK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االول رقم املكسب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب

STE EASYSTOCK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 109 دوار 

اوالد ع ور الطريق الثانوي تجزئة 

11 بوسوكورة  - 27182 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EASYSTOCK SARL

تأجير   --  : غرض الشركة بإيجاز 

صناديق مبنية للسخزين.

عنوان املقر االجس اعي : 109 دوار 

اوالد ع ور الطريق الثانوي تجزئة 11 

الدار البيضاء   27182  - بوسوكورة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالسالي:

الحلو  األمين  مح د  السيد 

درهم   100 بقي ة  حصة   2.150   :

للحصة .

 350   : اشفيرة  نادية  السيدة 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد صالح الدين الحلو :  250 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

 1.750   : الحلو  عبدهللا  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الرح ان الحلو :  250 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيدة زينب الحلو :  250 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الحلو  األمين  مح د  السيد 

عنوانه)ا) 11  زقاق امفال  عين الشق  

20470 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  اشفيرة  نادية  السيدة 

11  زقاق امفال  عين الشق  20470 

الدار البيضاء املغرب.

الحلو  الدين  صالح  السيد 

عنوانه)ا)  تجزئة املنارة زنقة 31 رقم 

90 كاليفورنيا 20420 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  الحلو  عبدهللا  السيد 

بوسوكورة زين فيال رقم 9 بوسوكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب.

الحلو  الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 11  زقاق امفال  عين الشق 

20470 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الحلو  زينب  السيدة 

  11 رقم  فيال  زين  بوسوكورة  إقامة 

27182 الدار البضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحلو  األمين  مح د  السيد 

عنوانه)ا) 11  زقاق امفال  عين الشق 

20470 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  الحلو  عبدهللا  السيد 

بوسوكورة زين فيال رقم 7 بوسوكورة 

27182 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 20338.

1154I
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ALFA COATI?G INDUSTRIE

ألفا كواتينك أندوستري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALFA COATI?G INDUSTRIE

 LOT 703 PARC INDUSTRIEL

 SAPINO NOUCEUR، 27000،

CASABLANCA MAROC

ألفا كواتينك أندوستري  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 703 

,املنطقة الصناعية صابنو النواصر  

النواص 27000 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

745638

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ألفا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كواتينك أندوستري .

تحرير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستث اري  املال  رأس  من  بقي  ما 

للشركة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

صابنو  الصناعية  ,املنطقة   703

الدار   27000 النواص  النواصر  

البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.200.000 درهم، مقسم كالسالي:

السيد يوسف حا�سي   :  12.000 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ال أحد عنوانه)ا) ال أحد ال 

أحد ال أحد ال أحد.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف حا�سي   عنوانه)ا) 

25، بوسكورا،  كازا غرين تاون، فيال 

نواسو 27182 الدار البيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 19885.

1156I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

S.T.EP.I.R.A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

S.T.EP.I.R.A SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

491 قطاع1 حي الجديد كل ي ة  - 

52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. S.T.EP.I.R.A SARL

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخسلفة .

عنوان املقر االجس اعي : رقم 491 
قطاع1 حي الجديد كل ي ة  - 52000 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايوب   اغربال  السيد 
رقم 491 قطاع1 حي الجديد كل ي ة  

52000 الرشيدية املغرب.
رقم  السيد اغربال بدر عنوانه)ا) 
كل ي ة   الجديد  حي  قطاع1   491

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ايوب   اغربال  السيد 
رقم 491 قطاع1 حي الجديد كل ي ة  

52000 الرشيدية املغرب
رقم  السيد اغربال بدر عنوانه)ا) 
كل ي ة   الجديد  حي  قطاع1   491

52000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 826.

1157I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

CABO   FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفسح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

CABO   FISH  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم 02 ع ارة السالم 1 زنقة 

تافودارت الحي الحسني - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 مارس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

   CABO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. FISH

غرض الشركة بإيجاز : تجارة وبيع 

املواد البحرية واالس اك.

الشقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة   1 السالم  ع ارة   02 رقم 

 70000  - الحسني  الحي  تافودارت 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 500   : لحبيب  ملدي يغ  السيد 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

السيد الطايع اح د :  500 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .

 500  : لحبيب  ملدي يغ  السيد   

بقي ة 100 درهم.

السيد الطايع اح د : 500 بقي ة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملدي يغ لحبيب عنوانه)ا) 
الشهداء  حي   03 رقم  حنين  زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  اح د  الطايع  السيد 

الدراركة   72 رقم  مصكونة  تجزئة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد ملدي يغ لحبيب عنوانه)ا) 
الشهداء  حي   03 رقم  حنين  زنقة 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

09 مارس  بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2020 تحت رقم 674/20.

1158I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE FERASWATAN

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE FERASWATAN SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار راس 

القبور البيبان غفساي تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  
تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE FERASWATAN SARL

.AU

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء

-تجارة الحبوب .

عنوان املقر االجس اعي : دوار راس 
 - تاونات  غفساي  البيبان  القبور 

34000 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ح زة فرا�سي :  100 حصة 

بقي ة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرا�سي  ح زة  السيد 
غفساي  البيبان  القبور  راس  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فرا�سي  ح زة  السيد 
غفساي  البيبان  القبور  راس  دوار 

تاونات 34000 تاونات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
17 شتن0ر  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2020 تحت رقم 283.

1159I

ste cofiguer sarl

 STE BOUCHEFRA FRERES
FER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين م ثل قانوني للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE BOUCHEFRA FRERES FER

SARL  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: امللك 
املسمى بوعرفة حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب.
»تعيين م ثل قانوني  للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.1781

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 
وتبعا   2020 شتن0ر   14 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسير)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 

- بوشفرة عبد الواحد

 STE BOUCHEFRA FRERES  -  

FER شركة ذات املسؤولية املحدودة 

امللك  ب:  اإلجس اعي  مقرها  الكائن 

 35100 النكد  حي  بوعرفة  املسمى 

جرسيف املغرب

عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 1781

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 813/2020.

1160I

ste cofiguer sarl

STE ATAOTE HAMADA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE ATAOTE HAMADA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي امللك 

املسمى الحرية 3 تجزئة الحرية - 

35100 جرسيف .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1779

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 08 شتن0ر 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 814/2020.

1161I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE MKADMI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE MKADMI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الوكالة 

1 بلوك د رقم 701 مدينة الوحدة 

العيون  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

32953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 شتن0ر   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MKADMI TRANS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع   - نقل البضائع لحساب الغير 

أنواع خدمات النقل - أشغال عامة .

الوكالة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الوحدة  مدينة   701 بلوك د رقم   1

العيون  - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد املهدي مقدمي  

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد املهدي مقدمي  

765 حي املحاريك 2 تاوريرت  65800 

تاوريرت  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد املهدي مقدمي  

765 حي املحاريك 2 تاوريرت  65800 

تاوريرت املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

10 شتن0ر  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2020 تحت رقم 2123.

1162I

socomif sarl

LOYAL TRAV ALU
إعالن مسعدد القرارات

socomif sarl

زنقة مح د الحصالي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب

LOYAL TRAV ALU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 57 زنقة 

سيدي بناشر الحسوني باب مصدق 

سال - - سال املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.29369

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  29 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم تغيير مقر الشركة: الذي 

سيدي  زنقة   57 مايلي:  على  ينص 

بناشر الحسوني باب مصدق سال

الذي ينص  قرار رقم تغيير اسهم: 

من  حصة   300 تفويت  مايلي:  على 

 - خالد بوشتى الى ع ر ولد الك نجي 

100حصة من عبد السالم الصالحي 

إلى ع ر ولد  الك نجي- 100 حصة من 

يونس موعلي الى ع ر ولد الك نجي  - 

100 حصة من عائشة ولد الك نجي 

الى مروان أوالهن

قرار رقم تغيير وضع مسير الشركة 

: الذي ينص على مايلي: من مسير الى 

مسير غير معرف

قرار رقم تقسيم الجديد لألسهم 

الشركة: الذي ينص على مايلي:  ع ر 

-مروان  حصة  الك نجي500  ولد 

ولد  ج يلة   - حصة   300 أوالهن 

الك نجي 200 حصة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي ينص   :4 بند رقم بند رقم 

زنقة   57: عنوان الشركة  على مايلي: 

سيدي بناشر الحسوني باب مصدق 

سال

الذي ينص   :6 بند رقم بند رقم 

على مايلي: ع ر ولد الك نجي50000 

درهم -مروان أوالهن 30000درهم  - 

ج يلة ولد الك نجي 20000 درهم

الذي ينص   :7 بند رقم بند رقم 

الك نجي500  ولد  ع ر  مايلي:  على 

 - حصة   300 -مروان أوالهن  حصة 

ج يلة ولد الك نجي 200 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن0ر   14 بساريخ  بسال   االبسدائية 

2020 تحت رقم 337.

1163I

FIRST CURTAIN

BELAOUI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

BELAOUI TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.390373

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت   2020 شتن0ر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الوهاب   عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجس اعية  حصة   1.000 بالوي 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة) 

مح د الوداد بساريخ 14 شتن0ر 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746341.

1164I

FIRST CURTAIN

BELAOUI TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

BELAOUI TRANSPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.390373

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�سى 

2020 تم تعيين  14 شتن0ر  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) الوداد 

مح د   ك سير وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 746341.

1165I

STE OVADA SARL AU

STE AGRI S3 SOLAR SARL
إعالن مسعدد القرارات

STE OVADA SARL AU

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad mezanine

 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب

 STE AGRI S3 SOLAR SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي:  املحل 

املسمى ملك حبة 1 شارع مح د 

السادس قرب مقهى الخليل  - 

35100 جرسيف املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.1343

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

2020 تم اتخاذ  17 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

مسيرين  -1اسسقالة  رقم  قرار 

الذي  للشركة:  وحيد  مسير  وتعيين 

مسير  -1اسسقالة  مايلي:  على  ينص 

: بخاخ عياد -عنوانه  الشركة السيد 

جرسيف.   - صاكة  بخاخات  دوار 

السيد:  الشركة  مسير  اسسقالة   2-

زنقة   9 عنوانه  جصاب  لحسن 

فزوان حي السالم - بركان.  -3 تعيين 

السيد : بزغوت مصطفى عنوانه حي 

الناظور مسير وحيد   - الفسح العروي 

للشركة 



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12514

 : حصص  تفويت   2- رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: - تفويت ج يع 

جصاب  لحسن   : السيد  حصص 

 - زنقة فزوان حي السالم   9 عنوانه 

درهم   100 ب   ( حصة   33( بركان. 

للحصة )3300.00 درهم ) إلى السيد 

: والضوار صالح عنوانه  رقم 72 درب 

سيدي الحبيب الزيسون -مكناس. 

قرار رقم -3 تعديل غرض الشركة 

تغيير   - مايلي:  على  ينص  الذي   :

القروية  بالهندسة  السفاوض  نشاط 

وإصبح غرض الشركة   ، )الزراعية) 

الري  مشاريع  وانجاز  دراسة   1-:

واإلستراد.-3  السصدير   2-. املوضعي 

الهندسة القروية .

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

الذي   : التسيير   12- رقم   بند 

مسير  -1اسسقالة  مايلي:  على  ينص 

: بخاخ عياد -عنوانه  الشركة السيد 

جرسيف.   - صاكة  بخاخات  دوار 

السيد:  الشركة  مسير  اسسقالة   2-

زنقة   9 عنوانه  جصاب  لحسن 

فزوان حي السالم - بركان.  -3 تعيين 

السيد : بزغوت مصطفى عنوانه حي 

الناظور مسير وحيد   - الفسح العروي 

للشركة .

الشركة  غرض   2- رقم   بند 

تغيير   - مايلي:  على  ينص  الذي   :

القروية  بالهندسة  السفاوض  نشاط 

وإصبح غرض الشركة   ، )الزراعية) 

الري  مشاريع  وانجاز  دراسة   1-:

واإلستراد.-3  السصدير   2-. املوضعي 

الهندسة القروية .

-6تفويت حصص: الذي  بند رقم 

ج يع  تفويت   - مايلي:  على  ينص 

جصاب  لحسن   : السيد  حصص 

 - زنقة فزوان حي السالم   9 عنوانه 

درهم   100 ب   ( حصة   33( بركان. 

للحصة )3300.00 درهم ) إلى السيد 

: والضوار صالح عنوانه  رقم 72 درب 

سيدي الحبيب الزيسون -مكناس. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 857/2020.

1166I

مكسب محاسبة

ISKANE REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

ISKANE REAL ESTATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السفلي رقم 304 تجزئة الواد الح ر 

الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.10341

ب قس�سى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   19.900.000«

»100.000 درهم« إلى »20.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2020 تحت رقم 211.

1167 I

TGE FIDUS

FEVOA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 168 ، 20800، 

املح دية املغرب

FEVOA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحسنية 

1 رقم 271 زنقة 17 - 20830  

املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

26061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  

تم إعداد القانون   2020 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FEVOA

تربة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن و الطيور.

عنوان املقر االجس اعي : الحسنية 

  20830  -  17 زنقة   271 رقم   1

املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.000   : السيد س وال بورزوق 

حصة بقي ة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد س وال بورزوق عنوانه)ا) 

 20830 2 اقامة الكوثر ع ارة د رقم 

املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد س وال بورزوق عنوانه)ا) 

اقامة الكوثر ع ارة د رقم 2  02830 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن0ر 2020 تحت رقم 1062.

1168I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SOFRENOR

شركة املساه ة

تعيين مسصرفين

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE SOFRENOR »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: املنطقة 

الصناعية سلوان املنطقة الصناعية 

سلوان 62000 الناظور  املغرب.

»تعيين مسصرفين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.48087

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 06 ماي 2020

خالل  مسصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية السالية: 

2020-2021-2022 -

األشخاص الطبيعيون: 

بوكرون  الحق  عبد  السيد)ة) 

بصفسه)ا) مسصرف والكائن عنوانه)ا) 

ب: حي البساتين زنقة االرز رقم 29  - 

وجدة  املغرب

حكيمي  جاي  باسم  السيد)ة) 

والكائن  مسصرف  بصفسه)ا) 

3 م ر دي مي وزا انفا  عنوانه)ا) ب: 

- الدار البيضاء  املغرب
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مفضال  طارق  السيد)ة) 
والكائن  مسصرف  بصفسه)ا) 
حي  تجزئةالهناء   58 ب:  عنوانه)ا) 

النهضة الرباط - الرباط  املغرب
فهري  فا�سي  املنسصر  السيد)ة) 
بصفسه)ا) مسصرف والكائن عنوانه)ا) 
مونطين ط  م ر  زنقة سارة   12 ب: 
الدار البيضاء    - فال فلوري   7 5 ش 

املغرب
القاسمي  مصطفى  السيد)ة) 
والكائن  مسصرف  بصفسه)ا) 
 - فلوري  فال   137 ب:  عنوانه)ا) 

القنيطرة  املغرب
امل ثل   ( االعسباريون  األشخاص 

الدائم): 
 AM INVEST MOROCCO
بصفتها مسصرف  »شركة املساه ة« 
 17 ب:  االجس اعي  مقرها  والكائن 
 RUE SARIA IBN ZOUNAIM QT.
PALMIER، - الدار البيضاء   املغرب 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: 144671
»شركة   ATLAS SAHARA
بصفتها مسصرف والكائن  املساه ة« 
 AV LA  24 ب:  االجس اعي  مقرها 
 -  ،MARINE HAY HASSANI
بالسجل  واملسجلة  املغرب  العيون  

السجاري تحت رقم: 7/18
املساه ة«  »شركة   MUNJARID
مقرها  والكائن  مسصرف  بصفتها 
 BD MOHAMED 605 :االجس اعي ب
V، - الدار البيضاء  املغرب واملسجلة 
رقم:  تحت  السجاري  بالسجل 

.119017

املساه ة«  »شركة   PETROM

مقرها  والكائن  مسصرف  بصفتها 

الهضبة  تجزئة    70 ب:  االجس اعي 

البيضاء  الدار   - سيدي معروف،   2

السجاري  بالسجل  واملسجلة  املغرب 

 TOTAL MAROC  537 رقم:  تحت 

بصفتها مسصرف  »شركة املساه ة« 

 146 ب:  االجس اعي  مقرها  والكائن 

الدار البيضاء   -  ،BD ZERKTOUNI

السجاري  بالسجل  واملسجلة  املغرب 

تحت رقم: 5377

املساه ة«  »شركة   WINXO

مقرها  والكائن  مسصرف  بصفتها 

 ROND POINT DES االجس اعي ب: 

 SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR، - الدار البيضاء املغرب 

تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: 27243

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 05 غشت 

2020 تحت رقم 1241.

1169I

Société marocaine de révision des comptes

IKISAD HOLDING

إعالن مسعدد القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

IKISAD HOLDING »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسة لسوق الج لة سيدي 

عث ان - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.404131

ب قس�سى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2020

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 SIDI OTHMAN 2000 تعيين شركة

شركة مساه ة راس الها 6.200.000 

الحارثي   ادريس  شارع  الكائنة  درهم 

سيدي  الج لة  سوق  بوابة  بجوار 

عث ان و املسجلة بالسجل السجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 51963

الرئيس  السيد  في شخص  امل ثلة  و 

عبد  صديقي  السيد  العام  املدير 

املزداد  مغربية  جنسية  من  الرحيم 

و املقيم بالدار  شتن0ر1957   11 يوم 

رقم   2 سارة  فاس   شارع  البيضاء 

720 و الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

B365793. ك سصرف وعضو مجلس 

االدارة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�سي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

 SIDI OTHMANE شركة  قامت 

بسعيين السيدة الضهر كري ة   2000

يوم  املزدادة  و  مغربية  جنسية  من 

بشارع  املقي ة  و   1968 يوليوز   28

فاس تجزئة سارة رقم 720 و الحاملة 

 BE423155 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك  ثلة دائ ة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2020 تحت رقم 740281.

1170I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكسب التسوية والسصفية القضائية
فسح مسطرة التسوية  القضائية في 

حق شركة صوطافيب
ملف رقم : 16

إشعار
81 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
بامللف   2020 أغسطس   3 بساريخ 
لدى املحك ة   2020/8302/76 رقم 
السجارية بالدار البيضاء الذي قضسى 
بفسح مسطرة التسوية القضائية في 
حق شركة صوطافيب ذات السجل 
والكائن   ،135335 رقم  السجاري 
حي  باح اد  شارع  االجس اعي  مقرها 
بلفدير،  ا   1 ع ارة   9 رقم  املحطة 
املهدي  السيد  وعين  البيضاء.  الدار 
عبد  ذ.  ونائبه  منسدبا  قاضيا  سالم 
والسيد مصطفى  بوح ريبة.  الرفيع 
حي  مكسبه  والكائن  سنديكا  مسلك 
مرحبا زنقة 10 الرقم 16 عين السبع، 

الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أجل شهرين ابسداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 
بشهرين  األجل  هذا  ت ديد  مع 
بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج 
و   584 امل لكة املغربية طبقا لل واد 

719 و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

24

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
مكسب التسوية والسصفية القضائية
فسح مسطرة التسوية  القضائية في 

حق شركة ديفازير
ملف رقم : 15

إشعار
75 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
بامللف   2020 أغسطس   3 بساريخ 
لدى املحك ة   2020/8306/56 رقم 

السجارية بالدار البيضاء الذي قضسى 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفسح 
السجل  ذات  ديفازير  في حق شركة 
السجاري رقم 73535، والكائن مقرها 
مرس  الزاس  شارع   185 االجس اعي 
وعين  البيضاء.  الدار  السلطان، 
منسدبا  قاضيا  سالم  املهدي  السيد 
بوح ريبة.  الرفيع  عبد  ذ.  ونائبه 
والسيد عبد املجيد الرايس سنديكا 
والكائن مكسبه 261 شارع عبد املومن 
إقامة األمل الطابق 3 الشقة 7، الدار 

البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أجل شهرين ابسداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 
بشهرين  األجل  هذا  ت ديد  مع 
بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج 
و   584 امل لكة املغربية طبقا لل واد 

719 و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

25

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
مكسب التسوية والسصفية القضائية
فسح مسطرة السصفية  القضائية في 

حق شركة العوري
ملف رقم : 14

إشعار
76 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
بامللف   2020 أغسطس   3 بساريخ 
لدى املحك ة   2020/8306/69 رقم 
السجارية بالدار البيضاء الذي قضسى 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفسح 
في حق شركة العوري ذات السجل 
السجاري رقم 32803، والكائن مقرها 
بريان،  اريستيد  زنقة   7 االجس اعي 
عبد  السيد  وعين  البيضاء.  الدار 
الرفيع بوح رية قاضيا منسدبا ونائبه 
ذ. املهدي سالم. والسيد عبد الرح ان 
 625 والكائن مكسبه  االمالي سنديكا 

شارع مح د الخامس الطابق الثالث 
رقم 29، الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أجل شهرين ابسداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 
بشهرين  األجل  هذا  ت ديد  مع 
بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج 
و   584 امل لكة املغربية طبقا لل واد 

719 و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

26

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
مكسب التسوية والسصفية القضائية
فسح مسطرة التسوية  القضائية في 
حق شركة املركزية املغربية للسجهيز

ملف رقم : 13
إشعار

80 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
بامللف   2020 أغسطس   3 بساريخ 
لدى املحك ة   2020/8302/77 رقم 
السجارية بالدار البيضاء الذي قضسى 
بفسح مسطرة التسوية القضائية في 
حق شركة املركزية املغربية للسجهيز 
ذات السجل السجاري رقم 190535، 
والكائن مقرها االجس اعي 1442 شارع 
موالي  ال0ركة  حي  الحارثي  ادريس 
السيد  وعين  البيضاء.  الدار  رشيد، 
الرفيع بوح رية قاضيا منسدبا  عبد 
والسيد  سالم.  املهدي  ذ.  ونائبه 
والكائن  سنديكا  مسلك  مصطفى 
 16 الرقم   10 مكسبه حي مرحبا زنقة 

عين السبع، الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
وذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أجل شهرين ابسداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 
بشهرين  األجل  هذا  ت ديد  مع 

بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج 

و   584 امل لكة املغربية طبقا لل واد 

719 و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

27

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

مكسب التسوية والسصفية القضائية

فسح مسطرة اإلنقاذ في حق

شركة فيتراب رقم 12

إشعار

70 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 

رقم  بامللف   2020 يوليو   16 بساريخ 

املحك ة  لدى   2020/8315/65

الذي ق�سى  السجارية بالدار البيضاء 

بفسح مسطرة اإلنقاذ في حق شركة 

رقم  السجاري  السجل  ذات  فيتراب 

.2923

زنقة   : االجس اعي  مقرها  والكائن 

الغربة  حي  الخطيبي  الكريم  عبد 

الجديدة.

وعين السيد املهدي سالم قاضيا 

منسدبا ونائبه ذ. عبد الرفيع بوح رية 

سنديكا  السبتي  رشيد  والسيد 

مصطفى  زنقة   291 مكسبه  والكائن 

املعاني الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

 719  ،584 لل واد  طبقا  املغربية 

و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

28

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحك ة السجارية بالدار البيضاء
مكسب التسوية والسصفية القضائية

فسح مسطرة اإلنقاذ في حق
شركة الخيايطة سكن رقم 17

إشعار
71 الصادر  ب قس�سى الحكم رقم 
رقم  بامللف   2020 يوليو   22 بساريخ 
املحك ة  لدى   2020/8315/67
الذي  البيضاء  بالدار  السجارية 
في حق  اإلنقاذ  بفسح مسطرة  ق�سى 
شركة الخيايطة سكن ذات السجل 

السجاري رقم 5611.
والكائن مقرها االجس اعي بسجزئة 
السوالم  حد   247 الرقم  الوحدة 

إقليم برشيد.
وعين السيد عبد الرفيع بوح رية 
قاضيا منسدبا ونائبه ذ. املهدي سالم 
سنديكا  الربيعي  املخسار  والسيد 
حازم  ابن  زنقة  مكسبه  والكائن 

شانتي ار املعاريف الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 
مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
 719  ،584 لل واد  طبقا  املغربية 

و 720 من مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

29

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129900
حساب رقم : 9860

تفويت حق في اإليجار
الحق  عبد  السيد  طرف  من 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الصوفي 
لفائدة السيد فؤاد   A794177 رقم 
البوعزاوي الحامل للبطاقة الوطنية 
السجاري  لل حل   BH 297341 رقم 
الكائن بالدار البيضاء سيدي عث ان 
بلوك 24 رقم 54 مكرر والغير املسجل 

في السجل السجاري.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  كسابة الضبط

56 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129902
حساب رقم : 9859

بيع حقوق مشاعة في أصل تجاري
من طرف السيد مو�سى القرمو�سي  
 BH رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
حسن  السيد  لفائدة   213302
الوطنية  للبطاقة  الحامل  معلوم 
الحقوق  ج يع   HA12126 رقم 
املشاعة التي ي لكها البائع والتي تقدر 
السجاري  األصل  في  النصف  بنسبة 
الجاهزة  املالبس  لبيع  املخصص 
مكرر   8 البيضاء  بالدار  الكائن 
واملسجل  الج اعة  قرية   2 بلوك 
السجاية  السجاري باملحك ة  بالسجل 
.441840 تحت رقم  بالدار البيضاء 
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  كسابة الضبط

57 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129904
حساب رقم : 9867
تفويت أصل تجاري

من طرف السيد لحسن بودينة، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
منير  السيد  لفائدة   B513694
الحامل للبطاقة الوطنية  الع راني، 
س ير  السيد   ،BK235681 رقم 
الحامل للبطاقة الوطنية  الع راني، 

.BK243846 رقم

الكائن  السجاري  األصل  مج وع 

زنقة   25 بالدار البيضاء حي بوجدور 

املالبس  لبيع  واملعد  العباسيين 

واملسجل  الج لة  بنصف  الجاهزة 

الضبط  بكسابة  السجاري  بالسجل 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

تحت رقم 244132.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

مكسب السجل السجاري بالدار البيضاء 

يوما   (15( داخل أجل خ سة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كسابة الضبط

58 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129910

حساب رقم : 9946

تفويت أصل تجاري

اعفير،  مح د  السيد  طرف  من 

 BE50076 الحامل للبطاقة الوطنية رقم

الولي  القاصر بصفسه  ابنه  نيابة عن 

اعفير  الرحيم  عبد  للسيد  الشرعي 

املزداد بالدار البيضاء 3 يونيو 2004، 

السيد رشيد اعفير، الحامل للبطاقة 

رقم BK257455 لفائدة السيد رشيد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  موساتي، 

رقم S396020، السيد مح د السباعي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  االدري�سي، 

.BH445358 رقم

األصل السجاري الكائن بالدار البيضاء 

املركز  السادس،  مح د  شارع   416

 52 رقم  محل  السعيدي  السجاري 

املجوهرات   العطور  لبيع  واملعد 

بكسابة  السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 389792.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

مكسب السجل السجاري بالدار البيضاء 

يوما   (15( داخل أجل خ سة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كسابة الضبط

59 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129912

حساب رقم 9945
تفويت أصل تجاري

من طرف :

الحامل  اعفير  مح د  السيد 

 BE50076 رقم  الوطنية  للبطاقة 

نيابة عن ابنه القاصر بصفسه الولي 

اعفير  الرحيم  عبد  للسيد  الشرعي 

يونيو   3 يوم  البيضاء  بالدار  املزداد 

.2004

الحامل  اعفير  رشيد  السيد 

.BK257455 للبطاقة رقم

لفائدة :

الحامل  موساتي  رشيد  السيد 

.S396020 للبطاقة الوطنية رقم

السيد مح د السباعي االدري�سي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BH445358

بالدار  الكائن  السجاري  األصل 

416 شارع مح د السادس  البيضاء 

املركز السجاري السعيدي محل رقم 

املجوهرات  العطور  لبيع  واملعد   53

بكسابة  السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 389792.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشرة  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كسابة الضبط

60 مكرر
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املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129914

حساب رقم 9948

تفويت حقوق مشاعة في أصل 

تجاري

من طرف :

الحامل  فقيهي  ادريس  السيد 

.C633256 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

السيد عبد القادر بنبنور الحامل 

.B633262 للبطاقة الوطنية رقم

التي  املشاعة  الحقوق  ج يع 

السجاري  األصل  في  البائع  ي لكها 

الكائن بالدار البيضاء 199 الزنقة 17 

حي الركبوت سيدي مومن هو عبارة 

عن مقهى مسجل بالسجل السجاري 

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بالدار البيضاء تحت رقم 398892.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشرة  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
رئيس كسابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري

ملف  رقم : 106/2020

حساب : 1559

اشهار عقد تجاري
في  املؤرخ  العرفي  العقد  ب وجب 

الج عية  قامت   ،2018 أبريل   10

الرياضية الحسنية في شخص م ثلها 

الحسن  بشارع  الكائنة  القانوني 

الثاني أكادير بوضع العقارات املقامة 

الكائن  الس ديد  وكذا  مصحة  عليها 

الحسن  شارع  االنبعاث  برواق 

رهن أكادير   2 رقم  ع ارة  الثاني 

 POLYCLINIQUE شركة  اشارة 
 INTERNATIONAL MEDICAL 3D
في شخص م ثلها القانوني واملسجلة 
بالسجل السجاري رقم 35527 ملدة 9 
من تاريخ فاتح يوليو  سنوات ابسداء 
قدره  سنوي  تعويض  مقابل   2017

537.000 درهم.
وبذلك فان رئيس مصلحة كسابة 
ان  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 
املحك ة السجارية باكادير داخل أجل 
15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 
لل ادتين 83 و84 من مدونة السجارة.

تحت ج يع السحفظات
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كسابة الضبط

106 مكرر

املحك ة السجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري
ملف  عدد : 109/2019

حساب : 1575
تفويت أصل تجاري

ب وجب العقد املحرر من طرف   
املحامي  ال0رجي  نجيب  األسساذ 
مارس   6 في  واملؤرخ  أكادير  بهيئة 
إبراهيم خطاب  السيد  فوت   2020
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   E467333 عدد 
األصل   72718 عدد  السجاري 
 5 السجاري امل لوك له والكائن برقم 
حي السالم أكادير لفائدة   946 زنقة 
السيد ماجد مح د جاسم الحامل 
لجواز السفر عدد 93405370 وذلك 

بث ن قدره 330.000. درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 
املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية   (15( يوما  عشرة  الخ سة 
للنشرة الثانية طبقا لل ادتين 83،84 

من مدونة السجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كسابة الضبط

107 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/25

حساب رقم : 2549

الطرف األول :

بطاقة  رقم  املصطفى،  الفيل 

السعريف الوطنية : TA11969 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  اليل،  هللا  فسح 

 AD133026  : الوطنية  السعريف 

مغربي الجنسية.

بطاقة  رقم  الج الي،  مح د 

 AD69624  : الوطنية  السعريف 

مغربي الجنسية.

األصل السجاري : مقهى.

شارع   2 مسيرة  ت ارة   : العنوان 

ع ر ابن الخطاب رقم 3811.

رقم السجل السجاري : 108232.

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خ سة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

االعالن األول
رئيس مصلحة السجل السجاري

30 مكرر

املحك ة السجارية بالرباط

ملف رقم : 33/2020

حساب رقم : 2659

ملوكي  مح د   : األول  الطرف 

الوطنية  السعريف  البطاقة  رقم 

A350744 مغربي الجنسية، الطرف 

البطاقة  رقم  ملوكي  كريم   : الثاني 

 AD101171 الوطنية  السعريف 

السجاري  األصل  الجنسية  مغربي 

 : العنوان  فيش  كولدن  مطعم   :

ت ارة  شاطئ   1 بلوك   209-208

ع ارة الصخيرات ت ارة رقم السجل 

السجراي 66488.

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

 15 عشر  خ سة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

االعالن األول
رئيس مصلحة السجل السجاري

31 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

مصلحة السجل السجاري

ملف رقم : 03/2020

حساب خاص : 2260

عقد بيع اصل تجاري
ذ.شكيب  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

بفاس  مؤرخ  بفاس  موثق  الزواوي 

ومسجل   2020 يوليو   17 بساريخ 

باع   2020 أغسطس   6 بفاس بساريخ 

بطاقسه  رقم  الحكيم،  فؤاد  السيد 

بفاس  الساكن   C255800 الوطنية 

نرجس   23 زنقة جبل أوكي دن رقم 

النظيف،  اللطيف  عبد  للسيد 

 C234600 الوطنية  بطاقسه  رقم 

بوعبيد  أوالد  دوار  بفاس  والساكن 

فاس  أحواز  الطيب  أوالد  الساقية 

األصل السجاري املسسغل بفاس دوار 

عوينات الحجاج   220 الدري�سي رقم 

بفاس  السجاري  بالسجل  واملسجل 

تحت رقم 59364 بث ن قدره مائسان 

درهم   260.000 وسسون ألف درهم 

عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.

وتقبل السعرضات بكسابة الضبط 

باملحك ة السجارية بفاس داخل أجل 

ال يسعدى خ سة عشر يوما ابسداء من 

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كسابة الضبط

سعيد ابن سلي ان

32 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 106/2020

 13 ب قس�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يوليو 2020 ومسجل ب راكش بساريخ 
باع السيد كدر�سي   2020 يوليو   16
 E566534 عبد هللا الحامل للبطاقسه
الساكن شارع ح ان رقم 633 سيبع 
مراكش لفائدة السيد الهادي مح د 
نصف   EE32352 للبطاقة  الحامل 
األصل السجاري الكائن دكان رقم 189 
بسويقة باب تاغزوت مراكش واملعد 
واملسجل  املزيفة  املجوهرات  لبيع 
بالسجل السجاري رقم 92530 بج يع 
ب بلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

15.000 دره ا.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن 
يسقدموا بسعرضاتهم إلى قسم السجل 
السجاري باملحك ة السجارية ب راكش 
داخل أجل يبسدئ من تاريخ نشر هذا 
الخامس  اليوم  في  وينسهي  اإلعالن 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كسابة الضبط

33 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 109/2020
حساب رقم 2201

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
ب راكش  واملسجل   2020 يوليو   24
باعت   ،2020 يوليو   27 بساريخ 
مغربية  را�سي،  خديجة  السيدة 
املزدادة بساريخ فاتح ماي  الجنسية، 
السعريف  لبطاقة  الحاملة   1960
الساكنة   C128617 رقم  الوطنية 
 ،12 رقم  االحباس،  تجزئة  ح.م  ب 

مراكش.
املس ثل  السجاري  األصل  ج يع 
الكائن  السجاري  املحل  اسسغالل  في 
داوديات محل  ح.م تجزئة االحباس، 
فيه  يزاول  والتي  مراكش،   12 رقم 
االسنان،  وتركيب  صناعة  مهنة 
واملسجل باملحك ة السجارية ب راكش 
 78364 تحت رقم السجل السجاري 
واملسجل بالضريبة املهنية تحت رقم 

والسعريف الجبائي رقم   45321119

69179229 وذلك لفائدة :

مغربي  اعبايبو،  انس  السيد 

مارس   8 بساريخ  املزداد  الجنسية، 

لبطاقة  الحامل  ب راكش،   1985

 EE172509 رقم  الوطنية  السعريف 

تجزئة  الح دي،  الحي  ب  الساكن 

االحباس رقم 12 مراكش.

بين  والترا�سي  االتفاق  تم  فلقد 

الكلي  الث ن  تحديد  على  الطرفين 

والجزافي للبيع في مبلغ قدره ونهايسه 

20.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 

ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 

نشر اإلعالن وينسهي في اليوم الخامس 

عشر )15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كسابة الضبط

34 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حق كراء محل تجاري

ملف رقم 2020/377

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�سى  أنه 

2020 تم تفويت حق كراء  28 يوليو 

ابن  بطنجة  الواقع  السجاري  املحل 

واملسجل   46 رقم   89 زنقة  خلدون 

بالسجل السجاري بطنجة تحت رقم 

27116 من طرف السيد عبد الح يد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  فلول، 

والساكن   K87800 رقم  الوطنية 

بطنجة زنقة واد زيز، ع ارة 5 طابق 3 

شقة 6 لفائدة السيد مح د بن عبد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الوهاب، 

نادية  والسيدة   K409210 رقم 

السعريف  لبطاقة  الحاملة  الهيشو، 

بث ن  وذلك   LF8184 رقم  الوطنية 

إج الي قدره 600.000 درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 
من  ابسداء  يوما   15 أجل  داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة السجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

35 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم 2020/380

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى  أنه 
مح د  السيد  باع   2020 يونيو   23
السعريف  لبطاقة  الحامل  خالف، 
والساكن   GM71875 رقم  الوطنية 
 بحي الوردة 1 إقامة الوحدة ع ارة 5 
بالسجل  واملسجل  طنجة   35 رقم 
 105934 السجاري بطنجة تحت رقم 
 األصل السجاري الكائن بطنجة دنيا 11 
طريق الرباط اكزناية لفائدة السيد 
لبطاقة  الحامل  خالف  مصطفى 
 KB37084 رقم  الوطنية  السعريف 
السجاري  األصل  قي ة  وحددت 
في مبلغ إج الي قدره  البيع  موضوع 

50.000 درهم.
السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 
من  ابسداء  يوما   15 أجل  داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة السجارة.
النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
رقم : 2020/977
بيع أصل تجاري

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
محرر  عقد  ب قس�سى  أنه  بورزازات 
ومسجل   ،2020 يوليو   6 بساريخ 
 2020 يوليو   8 بساريخ  بورزازات 

للسيد  سباعي  اح د  السيد  فوت 

األصل  ج يع  حدي،  الدين  صالح 

مقهى  السسغالل  املعد  السجاري 

والكائن   ،FAST-FOUD-SNACK

بورزازات،  اكطيف  ايت  حي   : ب 

بهذه  السجاري  بالسجل  واملسجل 

وذلك   ،27500 رقم  تحت  املحك ة 

واملعنوية. املادية  عناصره  بجيع 

وبناء عليه فإن ج يع السعرضات 

تقدم لكسابة الضبط بهذه املحك ة 

داخل  السجاري)  السجل  )مكسب 

أجل 15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كسابة الضبط

مح د أزيك

منسدب قضائي

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلحة كسابة الضبط

بيع أصل تجاري

رقم 2020/45

حساب رقم 4407

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة 

أنه ب قس�سى عقد توثيقي مؤرخ في 

بساريخ ومسجل   2020 يوليو   فاتح 

السراغنة  بقلعة   2020 يوليو   24  

حراي�سي  الغني  عبد  السيد  باع  أنه 

 22 الساكن بزنقة أوالد سعيد رقم 

لبطاقة  الحامل  خريبكة  الفسح  حي 

 Q162387 رقم  الوطنية  السعريف 

بزنقة  الساكن  عداد  أنس  للسيد 

حي   13 رقم  حسين  الح يد  عبد 

لبطاقة  الحامل  خريبكة  اللي ون 

،Q267255 رقم  الوطنية  السعريف 
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الكائن  السجاري  األصل   

الدشرة  ج اعة  الدشرة  ب ركز 

عناصره  بج يع  السراغنة  قلعة 

واملخصص  واملعنوية  املادية 

اسم  تحت  »صيدلية«  السسغالل 

 »PHARMACIE IBN SINA«

بهذه  السجاري  بالسجل  املسجل 

بث ن   8502 رقم  تحت  املحك ة 

درهم.  250.000 قدره  إج الي 

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

العبا�سي عز الدين

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلحة كسابة الضبط

بيع أصل تجاري
رقم 46/2020

حساب رقم 4406

يعلن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة 

أنه ب قس�سى عقد توثيقي مؤرخ في 

 27 بساريخ  ومسجل   2020 يونيو   2

يوليو 2020 بقلعة السراغنة أنه باع 

بحي  الساكن  الخيضر  رفيق  السيد 

قلعة السراغنة   1514 رقم   2 الهناء 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

للسيد مح د أمين    H235909 رقم 

رقم  البهجة  ببلوك  الساكن  رشيد 

139 قلعة السراغنة الحامل لبطاقة 

 ،Y379603 رقم  الوطنية  السعريف 

 2 بالهناء  الكائن  السجاري  األصل 

بج يع السراغنة  قلعة   1514 رقم 

عناصره املادية واملعنوية واملخصص 

اسم  تحت  »صيدلية«  السسغالل 

 »PHARMACIE AZZOUHOUR«

بهذه  السجاري  بالسجل  املسجل 

بث ن   16112 رقم  تحت  املحك ة 

إج الي قدره 140.000 درهم.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل 15 يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

العبا�سي عز الدين

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة

إشهار هبة
ملف البيع رقم 2020/37

من  منجز  رسمي  عقد  ب قس�سى 

بوشارب موثق  األسساذ سليم  طرف 

 2004 أغسطس   11 مؤرخ في  بسازة، 

أغسطس   24 بساريخ  بسازة  ومسجل 

القادر  عبد  السيد  وهب   ،2004

الحامل   1925 عزوزي املزداد بساريخ 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

رقم  فاس  بزنقة  والساكن   Z4716

للسيد عزيز عزوزي املزداد  تازة،   53

1955والساكن بنفس  ماي   5 بساريخ 

الحامل  العقد)  )حسب  العنوان 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

السجاري  األصل  نصف   Z17253

 53 رقم  فاس  زنقة  بسازة  الكائن 

واملسجل   CYRNOS باسم  املعروف 

 71/28 بالسجل السجاري تحت رقم 

من السجل السحليلي.

وقد حدد الطرفان قي ة امل سلكات 

درهم   500.000  : الهبة ب  موضوع 

التسجيل  رسوم  استيفاء  أجل  من 

وكذا السقييد باملحافظة العقارية.

تطبيقا  السعرضات  وسسقبل 

لل ادة 84 من مدونة السجارة ب كسب 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

يوما من تاريخ   15 بسازة داخل أجل 

بالجريدة  الثانية  النشرة  صدور 

الرس ية.

النشرة الثانية
عن رئيس كسابة الضبط

مح د كحيحلي، منسدب قضائي

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت

ملف سجل تجاري : 3518

ملف بيع عدد : 2020/14

بيع أصل تجاري

ب قس�سى العقد املوثق املؤرخ في 

ر�سى  السيد  باع   ،2020 يونيو   12

ايت اح د الحامل لبطاقة السعريف 

السيدة   ،G242249 رقم  الوطنية 

الحاملة  رحيمي  الزهراء  فاط ة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

الكائن  السجاري  األصل   ،E376049

سيدي  السكليسين  زنقة   53 ب 

باملحك ة  واملقيد  شيشاوة  املخسار 

االبسداية باي نسانوت بساريخ 5 نوف 0ر 

2008، تحت عدد 3518 من السجل 

 1.000.000 قدره  ث ن  االيضاحي. 

درهم )مليون درهم).

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

من  يبسدئ  أجل  داخل  باي نسانوت 

اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كسابة الضبط

108 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي

مكسب السجل السجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري

س.ت : 40248

حساب رقم : 13590

من   84 و   83 لل ادتين  تطبيقا 

عقد  وب قس�سى  السجارة،  مدونة 

األسساذ  طرف  من  محرر  توثيقي 

يوليو   23 في  املؤرخ  الشرفي  نزيه 

يوليو   27 بساريخ  واملسجل   2020

باع السيد املحجوب  بآسفي،   2020

 49 الزنقة   9 بالرقم  الساكن  دادي 

يوسف  للسيد  آسفي،  السالم  حي 

مو�سى  أوالد  بدوار  الساكن  القاسم 

األصل  مج وع  آسفي،  انكا  ج اعة 

املادية  عناصره  بج يع  السجاري 

و   22 و   21 واملعنوية الكائن بالرقم 

آسفي  الرباط  شارع  الجوطية   23

واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

املنصوص  الشروط  حسب   40248

عليها بعقد البيع، بث ن قدره 80.000 

درهم.

يسعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 

أجل  داخل  البيع  ث ن  أداء  على 

أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مض ونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

أو بإيداع هذا  مع اإلشعار بالسوصل، 

السعرض مقابل وصل بكسابة الضبط 

يبين  أن  ويجب  املحك ة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  السعرض 

الدين وأسبابه واملوطن املخسار داخل 

دائرة املحك ة.

النشرة األولى

رئيس مصلحة كسابة الضبط

37 مكرر
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املحكمة االبتدائية باليوسفية

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1436

 23 بساريخ  موثق  عقد  ب قس�سى 

الحسين  السيد  باع   ،2020 يوليو 

الراشيدي، الحاملة للبطاقة الوطنية 

لفائدة   ،HA73056 رقم  للسعريف 

السيد مح د كريم، الحامل للبطاقة 

.MC99798 الوطنية للسعريف رقم

الكائن  السجاري  األصل  ج يع 

ابو  شارع  املسيرة،  حي  باليوسفية، 

املشس ل على محل   ،139 رقم  ت ام، 

بالسقسيط،  الغدائية  املواد  لبيع 

تسجل  اسسغالله  ألجل  والذي 

الحسين الراشيدي بالسجل السجاري 

باملحك ة االبسدائية باليوسفية تحت 

السحليلي  السجل  1436من  رقم 

الترتيبي  من السجل   62 وتحت رقم 

واملعنوية  املادية  العناصر  بج يع 

بث ن قدره 500.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجل السجاري املحك ة االبسدائية 

من  يبسدئ  أجل  داخل  باليوسفية، 

في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

اإلمضاء : عبد املجيد رياض

38 مكرر

محكمة االستئناف بالرباط
تصفية الحسابات الخصوصية 

املسقادمة ب �سي 15 سنة عن نهاية 
سنة 2019، وتحويلها إلى حساب 

الخزينة العامة لل  لكة
كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االسسئناف  ب حك ة  الضبط 
بالرباط أنه بناء على الظهير الشريف 
 1355 اآلخر  ربيع   3 بساريخ  الصادر 
واملسعلق بسطبيق   (1936 يونيو   23(
بشأن  عشري  الخ س  السقادم 
الضبط  لكسابات  الودائع  حساب 
ج يع  فإن  امل لكة،  محاكم  لدى 
بالحسابات  املودعة  املالية  املبالغ 
املحك ة،  بصندوق  الخصوصية 
 377.652 واملقدر مج وع مبالغها في 
سنة   15 عليها  مضت  والتي  درهم، 
عن تاريخ آخر ع لية صرف أو إيداع 
سنة  نهاية  غاية  إلى  عليها  أجريت 
2019، قد تم إحصاؤها وتض ينها في 

قوائم تفصيلية، بلغت نسخة منها إلى 

النيابة العامة لدى هذه املحك ة.

في  الحق  له  من  كل  فعلى  لذا، 

املبالغ  مبلغ من  استرجاع  أو  سحب 

السفصيلية  بالقوائم  املض نة 

السالفة الذكر، أن يسصل ب صلحة 

ال  أجل  في  باملحك ة  الضبط  كسابة 

تاريخ  من  ابسداء  أشهر  يسعدى سسة 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية. 

القانوني،  األجل  هذا  مرور  وعند 

في  املودعة  املبالغ  هذه  سسصير 

بصندوق  الخصوصية  الحسابات 

على  وسيع ل  مسقادمة،  املحك ة 

العامة  الخزينة  لحساب  تحويلها 

لل  لكة طبقا للقانون.
رئيس مصلحة كسابة الضبط

السوقيع : بنيونس عيساوي
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية

السحديد اإلداري رقم 687
املرجع : املرسوم رقم 2.17.468 

الصادر في 17 أغسطس 2017

إن محضر تحديد العقار الج اعي 

املدعو »صاغرو ايت سدرات« العائد 

للج اعة الساللية »ايت سدرات« قد 

تم وضعه ب قر قيادة سوق الخ يس 

إقليم تنغير وكذا باملحافظة العقارية 

بورزازات حيث ي كن لكل من يعنيه 

األمر االطالع عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 

رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 

محدد   (1924 ف0راير   18(  1342

 30 من  ابسداء  أشهر   (6( سسة  في 

سبس 0ر 2020 تاريخ نشر هذا اإلعالن 

بالجريدة الرس ية.

ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 

إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

1

وزارة الداخلية

مصلحة املحافظة على امل سلكات الج اعية

السحديد اإلداري رقم 740
املرجع : املرسوم رقم 2.19.571 

الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الج اعي 

العائد  تل عدرين«  »تافراوت  املدعو 

للج اعة الساللية »ايت اسفول« قد 

تم وضعه ب قر قيادة تكونيت إقليم 
العقارية  باملحافظة  وكذا  زاكورة 

بورزازات حيث ي كن لكل من يعنيه 

األمر االطالع عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 
محدد   (1924 ف0راير   18(  1342
 30 من  ابسداء  أشهر   (6( سسة  في 
سبس 0ر 2020 تاريخ نشر هذا اإلعالن 

بالجريدة الرس ية.
ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 
إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.
2

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
السحديد اإلداري رقم 742

املرجع : املرسوم رقم 2.19.571 
الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الج اعي 
العائد  الروي«  »كدية  املدعو 
تم  قد  »الروي«  الساللية  للج اعة 
إقليم  زولي  بني  قيادة  ب قر  وضعه 
العقارية  باملحافظة  وكذا  زاكورة 
بورزازات حيث ي كن لكل من يعنيه 

األمر االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
رجب  من   12 في  الصادر  الشريف 
محدد   (1924 ف0راير   18(  1342
 30 من  ابسداء  أشهر   (6( سسة  في 
سبس 0ر 2020 تاريخ نشر هذا اإلعالن 

بالجريدة الرس ية.
ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 
إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.
3

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري رقم 745
املرجع : املرسوم رقم 2.19.568 

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
املدعو »امي نوجكال« العائد للج اعة 
وضعه  تم  قد  »ازاخنيون«  الساللية 
ب قر قيادة تازارين إقليم زاكورة وكذا 
حيث  بورزازات  العقارية  باملحافظة 
ي كن لكل من يعنيه األمر االطالع عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 
 (6( 1924) محدد في سسة  ف0راير   18(
أشهر ابسداء من 30 سبس 0ر 2020 تاريخ 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية.
ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 
إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
لدى املحافظة العقارية بورزازات مطلبا 
للسحفيظ يعضد به تعرضه وذلك قبل 

فاتح يوليو 2021.
4

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري رقم 746
املرجع : املرسوم رقم 2.19.555 

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
ايت  لقبيلة  الج وع  »ارا�سي  املدعو 
العائد  صاغرو«  عطا  ايت  والل 
قد  والل«  »ايت  الساللية  للج اعة 
تم وضعه ب قر قيادة اكنيون إقليم

العقارية  باملحافظة  وكذا  تنغير 
بورزازات حيث ي كن لكل من يعنيه 

األمر االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 
)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 
 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 
بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.
ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 
إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.
5

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري رقم 747
املرجع : املرسوم رقم 2.19.567 

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
العائد  نوساي«  »امردول  املدعو 
ايت  »ازاخنيون  الساللية  للج اعة 
سيدي بن حقي« قد تم وضعه ب قر 
وكذا  زاكورة  إقليم  تازارين  قيادة 
حيث  بورزازات  العقارية  باملحافظة 
االطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  ي كن 

عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 
)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 
 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 
بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.
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ك ا أن هذه السعرضات ال تسجل 

إال أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

6

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية

املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 749

املرجع : املرسوم رقم 2.19.566

الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الج اعي 

للج اعة  العائد  »هالل«،  املدعو 

قد تم وضعه  »ايت مناد«  الساللية 

ب قر قيادة تازارين إقليم زاكورة وكذا 

حيث  بورزازات  العقارية  باملحافظة 

االطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  ي كن 

عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 

 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 

 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.

ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 

أمام السلطة املحلية لقيادة تازارين 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

7

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 751
املرجع : املرسوم رقم 2.19.565

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
للج اعة  العائد  »بوزريف«،  املدعو 
سيدي  ايت  »ازاخنيون  الساللية 
قد تم وضعه ب قر قيادة  بن حقي« 
تازارين إقليم زاكورة وكذا باملحافظة 
لكل  ي كن  بورزازات حيث  العقارية 

من يعنيه األمر االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 
 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 
بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.
ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 
أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.
8

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 754
املرجع : املرسوم رقم 2.19.564

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
العائد  بوليلي«،  »عبدي  املدعو 
ايت  »ازاخنيون  الساللية  للج اعة 
سيدي بن حقي« قد تم وضعه ب قر

وكذا  زاكورة  إقليم  تازارين  قيادة   

حيث  بورزازات  العقارية  باملحافظة 

االطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  ي كن 

عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 

 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 

 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.

ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 

أمام السلطة املحلية لقيادة تازارين 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

9

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 756

املرجع : املرسوم رقم 2.19.563

الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الج اعي 

مناد«،  ايت  بوفايدة  »بور  املدعو 

»ايت  الساللية  للج اعة  العائد 

قيادة  ب قر  وضعه  تم  قد  مناد« 

تازارين إقليم زاكورة وكذا باملحافظة 

ي كن  حيث  بورزازات  العقارية 

عليه. االطالع  األمر  يعنيه  من  لكل 

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 

 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 

 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.

ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 

أمام السلطة املحلية لقيادة تازارين 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

10

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون العقارية والقانونية

مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية

املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 759

املرجع : املرسوم رقم 2.19.562

الصادر في 11 يوليو 2019

إن محضر تحديد العقار الج اعي 

املدعو »مصرعب«، العائد للج اعة 

الساللية »ايت بوداود« قد تم وضعه 

ب قر قيادة تازارين إقليم زاكورة وكذا 

حيث  بورزازات  العقارية  باملحافظة 

االطالع  األمر  يعنيه  من  لكل  ي كن 

عليه.

هذا  على  السعرض  آجال  وأن 

السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 

 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 

 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.

ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 

أمام السلطة املحلية لقيادة تازارين 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
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ويجب على كل مسعرض أن يضع 
لدى املحافظة العقارية بورزازات مطلبا 
للسحفيظ يعضد به تعرضه وذلك قبل 

فاتح يوليو 2021.
11

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 762
املرجع : املرسوم رقم 2.19.561

الصادر في 11 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
العائد  خسوان«،  »أرض  املدعو 
خسوان«  »قصر  الساللية  للج اعة 
تاكونيت  قيادة  ب قر  وضعه  تم  قد 
إقليم زاكورة وكذا باملحافظة العقارية 
بورزازات حيث ي كن لكل من يعنيه 

األمر االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

 (6( 1924) محدد في سسة  ف0راير   18(
أشهر ابسداء من 30 سبس 0ر 2020 تاريخ 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرس ية.
ك ا أن السعرضات ال تسجل إال أمام 
السلطة املحلية لقيادة تاكونيت وذلك 

إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
لدى املحافظة العقارية بورزازات مطلبا 
للسحفيظ يعضد به تعرضه وذلك قبل 

فاتح يوليو 2021.
12

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون القروية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 763
املرجع : املرسوم رقم 2.19.559

الصادر في 11 يوليو 2020

إن محضر تحديد العقار الج اعي 
املدعو »أرا�سي الج وع لقبيلة 

تستيفت«، العائد للج اعة الساللية 
»تستيفت« قد تم وضعه ب قر قيادة 
تودغى إقليم تنغير وكذا باملحافظة 
العقارية بورزازات حيث ي كن لكل 

من يعنيه األمر االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 
 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 
بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.
ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 
أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.
ويجب على كل مسعرض أن يضع 
بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.
13

وزارة الداخلية

مديرية الشؤون العقارية والقانونية
قسم الشؤون العقارية والقانونية
مصلحة املحافظة على امل سلكات 

الج اعية
املوضوع : السحديد اإلداري

رقم 766
املرجع : املرسوم رقم 2.19.560

الصادر في 29 يوليو 2019
إن محضر تحديد العقار الج اعي 
لقبيلة  الج وع  »أرا�سي  املدعو 
ع امو«،  آيت  أبورك  علي  سيدي 
»سيدي  الساللية  للج اعة  العائد 
تم  قد  ع امو«  آيت  أبورك  علي 
وضعه ب قر قيادة تودغى إقليم تنغير 
بورزازات  العقارية  باملحافظة  وكذا 
األمر  يعنيه  من  لكل  ي كن  حيث 

االطالع عليه.
هذا  على  السعرض  آجال  وأن 
السحديد ك ا ينص على ذلك الظهير 
 الشريف الصادر في 12 من رجب 1342

)18 ف0راير 1924) محدد في سسة )6) 
 2020 سبس 0ر   30 من  ابسداء  أشهر 

بالجريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ 

الرس ية.

ك ا أن السعرضات ال تسجل إال 

أمام السلطة املحلية لقيادة تودغى 

وذلك إلى غاية 31 مارس 2021.

ويجب على كل مسعرض أن يضع 

بورزازات  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  يعضد  للسحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل فاتح يوليو 2021.

14

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء

املديرية االقلي ية للسجهيز والنقل 

واللوجيستيك بالرباط

تحديد امللك العام البحري

إعالن عن إجراء بحث ع ومي 

الذي  اإلداري  البحث  يلغى 

أجري ب كاتب امللحقة اإلدارية باب 

بوحاجة ابسداء من فاتح يونيو 2016 

إلى غاية 30 يونيو 2016 الذي أصدر 

بالجريدة الرس ية عدد 5403 بساريخ 

ويعوض بقرار املدير   2016 ماي   18

الجهوي للسجهيز والنقل واللوجستيك 

 20/284/ SET / DRETLRSK  رقم 

الذي   2020 سبس 0ر  بساريخ15  

سيجرى بحث ع ومي بشأن مشروع 

ملارينا  املينائي  العام  امللك  تحديد 

امللحقة  املسواجد  الجزء  رقراق.  أبي 

سال  ع الة  بوحاجة  باب  اإلدارية 

 13 B59 ابسداء من  إلى   B1 من الوتد 

نوف 0ر   11 غاية  إلى   2020 أكسوبر 

.2020

وقد وضع ملف البحث الع ومي 

ب كاتب امللحقة اإلدارىة باب بوحاجة 

مالحظات  لسلقي  واحد  شهر  ملدة 

وتصريحات من يه هم األمر.

22

وزارة السجهيز والنقل واللوجيستيك 
واملاء

املديرية االقلي ية للسجهيز والنقل 
واللوجيستيك بالرباط

تحديد امللك العام البحري
إعالن عن إجراء بحث ع ومي 

يلغى البحث اإلداري الذي أجري 
ب كاتب امللحقة اإلدارية باب بوحاجة 
ابسداء من فاتح يونيو 2016 إلى غاية 
30 يونيو 2016 الذي أصدر بالجريدة 
ماي   18 بساريخ   5403 الرس ية عدد 
الجهوي  املدير  بقرار  ويعوض   2016
رقم واللوجستيك  والنقل   للسجهيز 
 Set / DRETLRSK /20/285  بساريخ 
سيجرى  الذي   2020 سبس 0ر   15
بحث ع ومي بشأن مشروع تحديد 
امللك العام املينائي ملارينا أبي رقراق. 
اإلدارية  امللحقة  املسواجد  الجزء 
ع الة الرباط من الوتد   22 للوداية 
أكسوبر   13 من  ابسداء   B155 إلى   B1

2020 إلى غاية 11 نوف 0ر 2020.
وقد وضع ملف البحث الع ومي 
للوداية  اإلدارية  امللحقة  ب كاتب 
ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات   22

وتصريحات من يه هم األمر.
23

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 - املفاسيس  قيادة  ب قر  سيجري 
 2020 أكسوبر   5 من  ابسداء  الفقراء 
بحث   2020 أكسوبر   14 غاية  إلى 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
عطيش  اح د  السيد  لفائدة  املاء 
 1176 رقم  اسباتة  حي  العنوان 
حطان خريبكة، املسعلق بحفر وجلب 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
»املرس«  املدعو  بامللك  املنفردة 
خدام،  نصف  مساحسه  البالغة 
قيادة  املفاسيس  بج اعة  الكائن 
خريبكة  دائرة  الفقراء   - املفاسيس 

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
املفاسيس قيادة املفاسيس - الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
40
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ير ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 25 العنوان  شهابي  توفيق  السيد 

تجزئة إقامة صالح وادي زم، املسعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  »املرس«  املدعو  بامللك 

 مساحسه 10 خداديم، الكائن بج اعة

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

41

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  منسوران  خالد  السيد 

زنقة رباط   1 إي ياس ينة   13 إقامة 

املسعلق بحفر وجلب  الخير خريبكة، 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

»العيدي  املدعو  بامللك  املنفردة 

 32 و  آر   2 البالغة مساحسه   »V-17
سنتيار، الكائن بج اعة أوالد عبدون 

خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد  قيادة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

42

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الس اعلة  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد العزيز بنعزيزي العنوان 

املسعلق  ملعادنة،  الفالح  ايت  دوار 

 2 أجل سقي  من  املاء  بحفر وجلب 

الدار«  »مرس  املدعو  بامللك  هكسار 

آر  64 و  هكسار   3 مساحسه   البالغة 

الكائن بج اعة ملعادنة  9 سنتيار،  و 

قيادة الس اعلة دائرة وادي زم إقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ملعادنة قيادة الس اعلة دائرة وادي 
زم إقليم خريبكة.

43

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زمام  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  الحر�سي  مح د  السيد 

السبت،  سوق  ازمام  أوالد  العسارة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

»بريكم«  املدعو  بامللك  السقي 

آر،   2 و  هكسار   1 مساحسه  البالغة 

الكائن بج اعة أوالد زمام قيادة أوالد 
زمام دائرة بني مو�سى إقليم الفقيه 

بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

دائرة  زمام  أوالد  قيادة  زمام  أوالد 

الفقيه إقليم  الشرقية  مو�سى   بني 

 بن صالح.

44 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة تاكزيرت ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

ايت  العنوان  معداني  الحو  السيد 

القصيبة،  تاكزيرت  ابراهيم  اعلي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك 

البالغة مساحسه  »تازروالت«  املدعو 

بج اعة  الكائن  مربع،  متر   2500

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

تانوغة قيادة تاكزيرت دائرة القصيبة 

إقليم بني مالل.

45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء   ... سيجري ب قر ج اعة 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيدة  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

زينب النابل�سي العنوان شارع الحسن 

بني  األول  الطابق   354 رقم  الثاني 

من  املسعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 

املنفردة  املنزلية  االسسع االت  أجل 

البالغة  »الخولية«  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار،   7 و  آر   3 مساحسه 

بج اعة بني مالل باشوية بني مالل 

ع الة بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بني مالل باشوية بني مالل ع الة بني 

مالل.

46

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء   ... سيجري ب قر ج اعة 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

خليفة فخر الدين ومن معه العنوان 

بني   52 رقم  شارع الشابي حي الوفاء 

من  املسعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 

أجل السقي بامللك املدعو »تويزغة« 

مربع،  متر   4972 مساحسه  البالغة 

الكائن بج اعة بني مالل باشوية بني 

مالل ع الة بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بني مالل باشوية بني مالل ع الة بني 

مالل.

47

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  بوربعة  الشرقي  السيد 

مالل،  بني  اودي  فم  خنوج  ايت 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة مساحسه  »بوتبعرين«  املدعو 

الكائن بج اعة  67 سنتيار،  آر و   50

أوالد امبارك قيادة أوالد امبارك دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

أوالد امبارك قيادة أوالد امبارك دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

48



عدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020)الجريدة الرسمية   12526

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد يخلف حافظ العنوان تحونة 

املسعلق بحفر  ايت ودير تيزي نسلي، 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو »ت وقرد والخنفوس« البالغة 

 50 و  آر   63 و  هكسار   1 مساحسه 

الكائن بج اعة تيزي نيسلي  سنتيار، 

قيادة تيزي نسلي دائرة أغبالة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

تيزي نسلي دائرة  تيزي نيسلي قيادة 

أغبالة إقليم بني مالل.

49

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء   ... سيجري ب قر ج اعة 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

ب  بلوك   57 العنوان  اربيحي  الكبير 

تجزئة النصر وادي زم، املسعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة   »T52772/18« املدعو 

الكائن  مربع،  متر   105 مساحسه 

زم  وادي  باشوية  زم  وادي  بج اعة 

ع الة وادي زم.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   

ع الة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

50

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ير ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 539 العنوان  اض ان  الكبير  السيد 

املسعلق  غشت وادي زم،   20 تجزئة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  »الرجيم«  املدعو  بامللك 

18 خداما، الكائن بج اعة  مساحسه 

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ير ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  ح ايد  العزيز  عبد  السيد 

وادي  القدي ة  ملصلى   8 الزنقة   11

زم، املسعلق بحفر وجلب املاء من أجل 

السقي بامللك املدعو »سهب الحبال« 

البالغة مساحسه 77 آر و 31 سنتيار، 

الكائن بج اعة بني س ير قيادة بني 

س ير دائرة وادي زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بئر   - بولنوار  قيادة  ب قر  سيجري 

 2020 أكسوبر   5 من  ابسداء  مزوي 

بحث في   2020 أكسوبر   14 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائدة السيد زكرياء باقسيت العنوان 
كوتيي  املنفلوطي  زنقة مصطفى   18

املسعلق بحفر وجلب  الدار البيضاء، 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

»بيا�سي«  املدعو  بامللك  املنفردة 

آر   10 و  هكسار   1 مساحسه  البالغة 

بئر  بج اعة  الكائن  سنتيار،   20 و 

مزوي قيادة بولنوار - بئر مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بئر مزوي   - بئر مزوي قيادة بولنوار 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

53

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء   ... سيجري ب قر ج اعة 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 
زنقة   1 العنوان  شهيد  الرح ان 

طنجة حي م ش ف خريبكة، املسعلق 

سقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

»فوس  املدعو  بامللك  فيال  حديقة 

البالغة   »72 ش اال  شرقا  خريبكة 

الكائن  سنتيار،   67 آر و   8 مساحسه 

خريبكة  باشوية  خريبكة  بج اعة 

ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ير ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  اسعيدي  جواد  السيد 
زم،  وادي   15 رقم   5 زنقة  القريعة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

صالح  »مرس  املدعو  بامللك  السقي 

بن صالح« البالغة مساحسه 1 هكسار 

و 93 آر و 68 سنتيار، الكائن بج اعة 

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 
زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بني س ير قيادة بني س ير دائرة وادي 
زم إقليم خريبكة.

55

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الحاج درويش العنوان دوار 

أوالد  كيسر  الح ادات  املناصرة 

سيدي بنداود سطات، املسعلق بحفر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وإرواء 

 1 البالغة مساحسه  »أرض العبدية« 

الكائن  73 سنتيار،  آر و   34 هكسار و 
يكرن  بني  قيادة  الثوالث  بج اعة 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

56
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 
 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان  الحري  الجياللي  السيد 
دوار خيام الجياللي بودركة الثوالث 
بحفر  املسعلق  سطات،  يكرين  بني 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
املاشية بامللك املدعو  املنزلية وإرواء 
مساحسه  البالغة  السبيات«  »أرض 
الكائن بج اعة الثوالث  خداديم،   5
سطات  دائرة  يكرن  بني  قيادة 

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 
 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان  رشيدي  الزيسوني  السيد 
بوزيري  أوالد  الثوالث  الحرش  دوار 
املاء  وجلب  بحفر  املسعلق  سطات، 
من أجل االسسع االت املنزلية وإرواء 
»الحطة«  املدعو  بامللك  املاشية 
البالغة مساحسه 28 آر و 91 سنتيار، 
بني  قيادة  الثوالث  بج اعة  الكائن 
إقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
58

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء من 
أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 
الزراولة  دوار  العنوان  وهبي  مح د 
بحفر  املسعلق  سطات،  كيسر  ري ا 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو »أرض 
 7 و  آر   16 البالغة مساحسه  لكوار« 
قيادة  ري ا  بج اعة  الكائن  سنتيار، 
كيسر دائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  
سطات  دائرة  كيسر  قيادة  ري ا 

الجنوبية إقليم سطات.
59

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 
في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العرب  أيت  الدين  نور  السيد 
العنوان  العرب  أيت  ومصطفى 
إقامة فال سوس ع ارة 14 شقة 18 
بنسركاو أكادير، املسعلق بحفر وجلب 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
»القنطرة«  املدعو  بامللك  والسقي 
كبير  خدام   15 مساحسه  البالغة 
الكائن بج اعة  ونصف خدام كبير، 
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  
أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
60

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة أوالد زمام  ابسداء 
 8 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
معه،  ومن  زورع  النبي  عبد  السيد 
العنوان أوالد رحو أوالد زمام سوق 
بحفر  املسعلق  الن ة،  أوالد  السبت 
بامللك  من أجل السقي   وجلب املاء 
 59 البالغة مساحسه  املدعو الفردة، 
07 سنتيار الكائن بج اعة أوالد  آر و 
بني  دائرة  زمام،  أوالد  قيادة  زمام، 
بن  الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  قيادة أوالد زمام،  أوالد زمام، 
بني مو�سى الشرقية، إقليم الفقيه بن 

صالح.
61

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة واولى  ابسداء من 
8 أكسوبر  2020 إلى غاية  29 سبس 0ر 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2020
لفائدة السيدين  بحفر وجلب املاء،  
القسح،  ومح د  القسح  حافظ 
أيت  فرقة  أكرض  دوار  العنوان 
شواريت ج اعة وقيادة واولى دائرة 
وجلب  بحفر  املسعلق  أزيالل،  ولسانة 
املنزلية   االسسع االت  أجل  من  املاء 
تصاوت،  املدعو  بامللك  والسقي  
البالغة مساحسه 1 هكسار و50 آر و54 
قيادة  واولى  بج اعة  الكائن  سنتيار 

دائرة ولسانة إقليم أزيالل.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
واولى قيادة واولى، دائرة ولسانة إقليم 

أزيالل.
62

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة تيغسالين  ابسداء 
 8 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
السيد الحسين الساخي، العنوان حي 
املركز خنيفرة،  تيغسالين،  السعادة 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
01 هكسار و76 آر و24 سنتيار   سقي  
وعليكم،  السالم  املدعو  بامللك 
البالغة مساحسه 2 هكسار و21 أر و10 
الكائن بج اعة تيغسالين،  سنتيار، 
القباب،  دائرة  تيغسالين،  قيادة 

إقليم خنيفرة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين، 

القباب، إقليم خنيفرة.
63

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
الغابة   أهل  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 29 سبس 0ر 2020 إلى غاية 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر   8
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
السيد البدالي البخش، العنوان دوار 
السراغنة،  قلعة  املربوح  الجديد 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
علي  سيدي  املدعو  بامللك  السقي  
هكسار   3 مساحسه  البالغة  الغريب، 
سنتيار الكائن بج اعة  آر و27  و78 
دائرة  الغابة،  أهل  قيادة  ميات 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل  القلعة، 

السراغنة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  الغابة،  أهل  قيادة  ميات 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل  القلعة، 

السراغنة.
64
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة   أهل  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من 29 سبس 0ر 2020 إلى غاية 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر   8

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  

السيد البدالي البخش، العنوان دوار 

السراغنة،  قلعة  املربوح  الجديد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

 ،01 لقصيرة  املدعو  بامللك  السقي  

البالغة مساحسه 2 هكسار و24 آر و75 

قيادة  ميات  بج اعة  الكائن  سنتيار 

أهل    - القلعة  دائرة  الغابة،  أهل 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ميات قيادة أهل الغابة - دائرة القلعة  

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

65

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة واولى  ابسداء من 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 اكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،   وجلب  بحفر 

اس اعيل بوغروم، العنوان دوار أيت 

بادو أيت ماجضن ولسانة املسعلق بحفر 

بامللك  من أجل السقي   وجلب املاء 

مساحسه  البالغة  كلزي ت،  املدعو 

ع0رتان اثنان من بذر الشعير، الكائن 

قيادة واولى،  أيت ماجدن،  بج اعة 

دائرة ولسانة إقليم أزيالل.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  واولى،  قيادنة  ماجدن،  ايت 

ولسانة إقليم أزيالل.

66

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة واولى  ابسداء من 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،   وجلب  بحفر 

العنوان دوار أيت بن  مح د حنيني، 

دمنات،  واولى  ماجضن  أيت  اح اد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

ازيد،  أيت  املدعو  بامللك  السقي 

سنتيار  و4  آر   96 مساحسه  البالغة 

قيادة  الكائن بج اعة ايت ماجدن، 

واولى، دائرة ولسانة إقليم أزيالل.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  واولى،  قيادة  ماجدن،  ايت 

ولسانة إقليم أزيالل.

67

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة تنانت  ابسداء من 

أكسوبر   14 إلى غاية   2020 أكسوبر   5

الترخيص  مشروع  في  بحث   2020

السيد  لفائدة  املاء،   وجلب  بحفر 

تشبيت  حي  العنوان  شرفي،  مح د 

املسعلق  أزيالل،   04 رقم   50 الزنقة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

سعيد،  نايت  اللوز  املدعو  بامللك 

سنتيار  آر و50   96 البالغة مساحسه 

قيادة  تكال،  أيت  بج اعة  الكائن 

تنانت، دائرة بزو، إقليم أزيالل.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة بزو،  قيادة تنانت،  أيت تكال، 

إقليم أزيالل.

68 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  سيجري ب قر قيادة فطواكة  

 14 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  

السيد عبد السالم امزوغ ومن معه، 

العنوان فرنسا، املسعلق بحفر وجلب 

هكسار فقط   05 من أجل سقي  املاء 

البالغة  السعدية،  املدعو  بامللك 

و35  آر  و65  هكسار   13 مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة تدلى فطواكة، 

قيادة فطواكة، دائرة فطواكة، إقليم 

أزيالل.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

تدلى فطواكة، قيادة فطواكة، دائرة 

فطواكة، إقليم أزيالل.

69

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عامر   بني  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية   2020 أكسوبر   5 من  ابسداء 

في مشروع  بحث   2020 أكسوبر   14

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  

السيد العربي شاكر، العنوان تجزئة 

كراج رقم 16 الجديدة، املسعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحسه  البالغة  البسباس،  املدعو 

سنتيار الكائن  آر و30  هكسار و82   1

بني  قيادة  مو�سى،  سيدي  بج اعة 

عامر، دائرة القلعة - بني عامر إقليم 

قلعة السراغنة.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

عامر،  بني  قيادة  مو�سى،  سيدي 

بني عامر إقليم قلعة   - دائرة القلعة 

السراغنة.

70

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
أهل  قيادة  ب قر  سيجري  مالل 
 2020 أكسوبر   5 من  ابسداء  الغابة  
بحث   2020 أكسوبر   14 غاية  إلى 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
الرح ان  عبد  السيد  لفائدة  املاء،  
األحالم  تعاونية  العنوان  الوكيلي، 
السراغنة،  قلعة  الرغاوية  الزراعي، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية  وسقي 5 هكسار 
 ،47 الرغاوية  املدعو  بامللك  فقط 
فالحي البالغة مساحسه 9 هكسار و67  
آر و45 سنتيار، الكائن بج اعة ميات 
قيادة أهل الغابة، دائرة القلعة أهل 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  الغابة،  أهل  قيادة  ميات، 
قلعة  إقليم  الغابة،  أهل  القلعة، 

السراغنة.
71

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أكل ام   - لهري  قيادة  ب قر  سيجري 
 2020 أكسوبر   5 من  ابسداء  ازكزا  
بحث في   2020 أكسوبر   14 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،  
ع راوي،  مصطفى  السيد  لفائدة 
حي امالو   02 رقم   32 العنوان زنقة 
اغربيين خنيفرة، املسعلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
مساحسه  البالغة  تكسوار،  تغزوت 
3000 متر مربع الكائن بج اعة اكل ام 
ازكزا قيادة لهري - أكل ام ازكزا دائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أكل ام   - لهري  قيادة  ازكزا  اكل ام 

ازكزا دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
72
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة تغسالين  ابسداء 

 14 غاية  إلى   2020 أكسوبر   5 من 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  

معه،  ومن  اليعقوبي  س ير  السيد 

العنوان حي السعادة مركز تغسالين 

القباب خنيفرة، املسعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

 1 مساحسه  البالغة  ويكو،  تاوريرت 

تيغسالين،  بج اعة  الكائن  هكسار، 

قيادة تيغسالين، دائرة القباب أقليم 

خنيفرة.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغساليّن، 

القباب، إقليم خنيفرة.

73

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أكل ام   - لهري  قيادة  ب قر  سيجري 

 2020 أكسوبر   5 من  ابسداء  ازكزا  

بحث في   2020 أكسوبر   14 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،  

منسصر،  هشومة  السيدة  لفائدة 

العنوان زنقة 1 رقم 12 حي اوسحاق 

خنيفرة، املسعلق بحفر وجلب املاء من 

أجل السقي بامللك املدعو بوجناح، 

الكائن  هكسار،   1 مساحسه  البالغة 
لهري   قيادة  ازكزا  اكل ام  بج اعة 

أكل ام ازكزا دائرة خنيفرة   - تغزوت 

إقليم خنيفرة.

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أكل ام   - لهري  قيادة  ازكزا  اكل ام 

ازكزا دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

74

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 - اسحاق  أيت  قيادة  ب قر  سيجري 
أكسوبر   5 من  ابسداء  ازكزا   أكل ام 
 2020 أكسوبر   14 غاية  إلى   2020
بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 
وجلب املاء،  لفائدة السيد عبد الحق 
رشيدي ومن معه، العنوان دوار أيت 
اسحاق  أيت  واقة  ايت  براهيم  بو 
خنيفرة، املسعلق بحفر وجلب املاء من 
املنفردة  املنزلية  االسسع االت  أجل 
توراغت،  بوتسلي  املدعو  بامللك 
البالغة مساحسه 100 متر مربع الكائن 
ايت  قيادة  اسحاق  ايت  بج اعة 
اسحاق، دائرة القباب أقليم خنيفرة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
اسحاق،  ايت  قيادة  اسحاق  ايت 

دائرة القباب، إقليم خنيفرة.
75

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة الصهريج  ابسداء 
 8 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
دوار  العنوان  النائم،  ح زة  السيد 
املسعلق  صنهاجة  املزم  ناصر  أوالد 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
البالغة  كل وس،  املدعو  بامللك 
الكائن  سنتيار  و61  آر   24 مساحسه 
قيادة  لخضر،  الواد  بج اعة 
الصهريج، دائرة الصهريج - صنهاجة، 

إقليم قلعة السراغنة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  الصهريج  قيادة  لخضر  الواد 
قلعة  إقليم  صنهاجة،   - الصهريج 

السرغنة.
76

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد   - سيجري ب قر قيادة لوناسدة 
يعكوب  ابسداء من29 سبس 0ر 2020 
في  بحث   2020 أكسوبر   8 غاية  إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،  
لفائدة السيد عبد الرح ان حشالف 
لوناسدة،  غانم  أوالد  دوار  العنوان 
قلعة السراغنة، املسعلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
هكسار   1 مساحسه  البالغة  الغابة، 
و15 آر و26 سنتيار، الكائن بج اعة 
لوناسدة قيادة لوناسدة أوالد يعقوب 
إقليم  الغابة،  أهل   - القلعة  دائرة 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد   - لوناسدة  قيادة  لوناسدة، 
الغابة،  أهل   - القلعة  يعكوب دائرة 

إقليم قلعة السراغنة.
77

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد   - سيجري ب قر قيادة لوناسدة 
يعكوب  ابسداء من29 سبس 0ر 2020 
في  بحث   2020 أكسوبر   8 غاية  إلى 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
الحطاب  ع ر  السيد  لفائدة  املاء،  
العنوان دوار أوالد عبد هللا لوناسدة، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
السقي بامللك املدعو اقنينبة، البالغة 
الكائن  سنتيار،   95 آر   20 مساحسه 
لوناسدة  قيادة  لوناسدة  بج اعة 
أهل  القلعة،  دائرة  يعقوب  أوالد 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد  لوناسدة،  قيادة  لوناسدة، 
الغابة،  أهل  القلعة،  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
78

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
مالل  ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
ابسداء  القباب   ب قر قيادة  سيجري 
غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من 
مشروع  في  بحث   2020 8 أكسوبر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
السادة اس اعيل طالبي وحادة اع و 
توالة  أيت  اضراس  دوار  العنوان 
القباب خنيفرة، املسعلق بحفر وجلب 
املاء من أجل سقي 02 هكسار و36 آر 
ت وكرت،  املدعو  بامللك  سنتيار  و73 
البالغة مساحسه 03 هكسار و87 آر و93 
سنتيار، الكائن بج اعة القباب قيادة 

القباب دائرة القباب إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة القباب  القباب قيادة القباب، 

إقليم خنيفرة.
79

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
مالل  ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني ع ير الشرقية  
إلى غاية   2020 ابسداء من29 سبس 0ر 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر   8
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
العنوان  الهالوي  املصطفى  السيد 
الفقيه  املربع  أهل  سعيد  أوالد  دوار 
املسعلق بحفر وجلب املاء  بن صالح، 
من أجل االسسع االت املنزلية وسقي 
5 هكسار فقط بامللك املدعو الكلخة، 
البالغة مساحسه 6 هكسار و32 آر و92 
مربع  أهل  بج اعة  الكائن  سنتيار، 
قيادة بني ع ير الشرقية، دائرة الفقيه 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
الشرقية  ع ير  بني  قيادة  مربع  أهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه 

بن صالح.
80
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة تغسالين  ابسداء 
 8 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء،  
العنوان  بوتقرعية،  مح د  السيد 
خنيفرة،  تغسالين  اإلداري  الحي 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
البالغة  السقي بامللك املدعو ملعلم، 
و60  آر  و76  هكسار   4 مساحسه 
الكائن بج اعة تيغسالين،  سنتيار، 
قيادة تيغسالين، دائرة القباب أقليم 

خنيفرة.
 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغساليّن، 

القباب، إقليم خنيفرة.
81

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
موحى أوح و  ب قر قيادة   سيجري  
الزياني ابسداء من  29 سبس 0ر  2020 
في  بحث    2020 أكسوبر   8 إلى غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائدة السيد املصطفى الخضراوي 
حي االمل،   3 زنقة رقم   68 العنوان  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 
البالغة  الج يل  املنظر  املدعو 
الكائن  سنتيار   65 آر   51 مساحسه 
الزياني قيادة   بج اعة موحى اوح و 
خنيفرة  دائرة  الزياني  أوح و  موحى 

اقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
موحى  قيادة   الزياني  اوح و  موحى 
اقليم  خنيفرة  دائرة  الزياني  أوح و 

خنيفرة.
82

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة  بني س ير ابسداء 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد مح د وكيلي العنوان 96 زنقة 

بحفر  املسعلق  زم،  وادي  اع ير  بني 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  حفير  الرمل  فيض  املدعو 

بني  بج اعة  الكائن  آر   10 مساحسه 

زم  واد  دائرة  بني س ير  قيادة  س ير 

اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    

بني س ير قيادة بني س ير دائرة واد زم 

اقليم خريبكة.

83

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد عبدون  ب قر قيادة   سيجري  

إلى   2020 سبس 0ر    29 من   ابسداء 

في  بحث    2020 أكسوبر   8 غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

عامر  الكريم  عبد  السيد  لفائدة 

االدري�سي  العنوان شارع القائد اح د 

الع ري رقم 201 حي الكرم خريبكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك 

 48 مساحسه  البالغة  رويش  املدعو 

سنتيار الكائن بج اعة أوالد   69 آر  

دائرة  عبدون  أوالد  قيادة  عبدون 

خريبكة  اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة  اقليم خريبكة.

84

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  كيسر  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان   الجهاد  الجياللي  السيد 

دوار اوالد املامون ري ة اوالد سيدي 

بنداوود سطات، املسعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو حوزية  البالغة 

مساحسه 4 هكسار  48 آر 96 سنتيار 

كيسر   قيادة   ري ا  بج اعة  الكائن 

دائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    

سطات  دائرة  كيسر   قيادة   ري ا 

الجنوبية اقليم سطات.

85

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

ابسداء من  29 سبس 0ر  2020 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان   نبوي  الهادي  عبد  السيد 

سعيد  أوالد  الساوتي  �سي  اوالد  دوار 

املاء  وجلب  بحفر  املسعلق  سطات، 

من أجل السقي بامللك املدعو حوض 

البقرة البالغة مساحسه 2 هكسار  25 

أوالد  سنتيار الكائن بج اعة    98 آر 

دائرة  سعيد   أوالد  قيادة    سعيد 

سطات الش الية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    

أوالد سعيد قيادة   أوالد سعيد  دائرة 

سطات الش الية اقليم سطات.

86

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة امزورة ابسداء من  

29 سبس 0ر  2020 إلى غاية 8 أكسوبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

دوار اوالد  بوشعيب ملعيزي العنوان  

سطات،  امزورة  الزراهنة  لكداني 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة مساحسه   1 املدعو دار القبة 

الكائن  سنتيار   11 آر   4 هكسار    1

بج اعة  كدانة  قيادة   امزورة   دائرة 

سطات الش الية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

كدانة  قيادة   امزورة   دائرة سطات 

الش الية اقليم سطات.

87

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة كيسر ابسداء من  

29 سبس 0ر  2020 إلى غاية 8 أكسوبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد  عبد 

القادر مجاهد العنوان  دوار الكنازرة 

ري ة اوالد �سي بنداود،  املسعلق بحفر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو الحطة 

سنتيار   3 آر   84 مساحسه  البالغة 

قيادة   كيسر   ري ا   الكائن بج اعة  

دائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

دائرة سطات  كيسر   قيادة    ري ا  

الجنوبية اقليم سطات.

88
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة كيسر ابسداء من  

29 سبس 0ر  2020 إلى غاية 8 أكسوبر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

بحفر وجلب املاء لفائدة السيدة بجة 

زنقة  م0روكة  حي  العنوان  اتوير�سي 

سطات،    24 الرقم  اوكي دن  جبل 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

الحصبة   ديرة  فدان  ارض  املدعو 

كبيرين  خدامين  مساحسه  البالغة 

الكائن بج اعة  كيسر  قيادة   كيسر  

دائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

كيسر  قيادة   كيسر  دائرة سطات 

الجنوبية اقليم سطات.

89

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  دكالي  املصطفى  السيد 
 11 رقم   7 بلوك ب زنقة   5 املكانسة 

وجلب  بحفر  املسعلق  الشق،   عين 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو ح ر لعوينات 

 77 ار   12 1 هكسار  البالغة مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة  كدانة  قيادة    

امزورة  دائرة سطات الش الية اقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

كدانة  قيادة    امزورة  دائرة سطات 

الش الية اقليم سطات.

90

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة تاكزيرت ابسداء 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

ايت  السيد  مح د والهري العنوان  

تاكزيرت  تانوغة  يعقوب  ايت  عبو 

وجلب  بحفر  املسعلق  القصبة،  

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

البالغة  تامرا  املدعو  بامللك  والسقي 

مساحسه 5781 متر مربع تقريبا الكائن 

تاكزيرت  قيادة    تانوغة   بج اعة  

دائرة القصيبة  اقليم بني مالل.

ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

تاكزيرت  قيادة    تانوغة   ج اعة     

دائرةالقصيبة  اقليم بني مالل.

91

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

الواد  ابسداء من  29 سبس 0ر  2020 

في  بحث    2020 أكسوبر   8 إلى غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائدة السيد  أح د يوسفي العنوان  

يوسف  أوالد  بوتشاشة  اوالد  دوار 

املسعلق بحفر وجلب  تادلة،   قصبة 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

النشيط  املدعو  بامللك  املنفردة 

مربع  متر   5094 مساحسه  البالغة 

أوالد يوسف قيادة  الكائن بج اعة  

اوالد سعيد الواد دائرة قصبة تادلة 

اقليم بني مالل. 

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

أوالد يوسف قيادة اوالد سعيد الواد 

دائرة قصبة تادلة اقليم بني مالل. 

92

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايعيش   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

ابسداء من  29 سبس 0ر  2020 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان   املشهوري  مح د  السيد  

يعيش،   اوالد  الزوائر  النشيط  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

مساحسه  البالغة  الشعراني  املدعو 

4500 متر مربع الكائن بج اعة  أوالد 

ايعيش قيادة اوالد ايعيش دائرة بني 

مالل اقليم بني مالل. 

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة      

أوالد ايعيش قيادة اوالد ايعيش دائرة 

بني مالل اقليم بني مالل. 

93

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

امبارك  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   2020 سبس 0ر    29 من   ابسداء 

في  بحث    2020 أكسوبر   8 غاية 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

العنوان   موح حاجي  السيد   لفائدة 

تجزئة النور 1 رقم 129 اوالد امبارك 

املسعلق بحفر وجلب املاء  بني مالل،  

من أجل السقي بامللك املدعو اسومير 

مربع  متر   5580 مساحسه  البالغة 

فم  بج اعة   الكائن  ونصف  وع0رة 

بني  دائرة  امبارك  أوالد  قيادة  اودي 

مالل اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة      

فم اودي قيادة أوالد امبارك دائرة بني 

مالل اقليم بني مالل.

94

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  كيسر  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد  رضوان سديري العنوان  دوار 

سيدي  اوالد  الزقاق  أوالد  القدادرة 

بنداوود سطات، املسعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

دار  ارض  املدعو  بامللك  والسقي 

سديرة  البالغة مساحسه 10 خداديم 

كيسر  كبيرة تقريبا الكائن بج اعة  

قيادة كيسر دائرة سطات الجنوبية 

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة      

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية اقليم سطات.

95

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيدة فاط ة مواف العنوان دوار 

الكرامطة بني امح د امزورة سطات،  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة   2 الطيبي  بن  بالد  املدعو 

الكائن  مربع  متر   20775 مساحسه 

بج اعة  كدانة  قيادة    امزورة  دائرة 

سطات الش الية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

كدانة  قيادة    امزورة  دائرة سطات 

الش الية اقليم سطات.

96
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  وكيل  هللا  عبد  السيد 

القنيطرة،    317 املنزه قطاع س رقم 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
السقي بامللك املدعو سيدي الضاوي 

 40 آر   12 3 هكسار  البالغة مساحسه 

سنتيار  الكائن بج اعة امزورة  قيادة    

امزورة  دائرة سطات الش الية اقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

دائرة سطات  قيادة امزورة   امزورة  

الش الية اقليم سطات.

97

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  موهوب  الزوهرة  السيدة 

دوار الكرامطة بني امح د الجنوبية 

بحفر  املسعلق  سطات،   امزورة 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية والسقي بامللك املدعو حوض 

خداديم   5 مساحسه  البالغة  سعود 

قيادة     كبيرة الكائن بج اعة كدانة  

امزورة  دائرة سطات الش الية اقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

دائرة سطات  قيادة امزورة   امزورة  

الش الية اقليم سطات.

98

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  الع اري  السجاني  السيد 

امزورة سطات،   اكدانة  القرية  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

القليعة  أرض  املدعو  بامللك  السقي 

كبيرة  خداديم   3 مساحسه  البالغة 

الكائن بج اعة كدانة  قيادة    امزورة  

اقليم  الش الية  سطات  دائرة 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة     

دائرة سطات  قيادة امزورة   كدانة  

الش الية اقليم سطات.

99

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  كيسر  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر    29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الداودي حسبي  العنوان دوار 

بنداود  سيدي  اوالد  ري ة  الكنازرة 

سطات، املسعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 

بامللك املدعو الحطة البالغة مساحسه 

32 آر 40 سنتيار الكائن بج اعة ري ا  

قيادة  كيسر  دائرة سطات الجنوبية 

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة      

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  ري ا 

الجنوبية  اقليم سطات.

100

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
إلى   2020 سبس 0ر    29 من   ابسداء 
في  بحث    2020 أكسوبر   8 غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
لفائدة السيدة زينب فوزي العنوان 
س مومن اقامة امال زنقة 10 ع ارة 
الدارالبيضاء،   4 رقم  شقة   72
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 
املدعو أرض الحطة البالغة مساحسه 
بج اعة  الكائن  سنتيار   56 آر   13
سيدي مح د بن رحال   قيادة  أوالد 
بوزيري  دائرة سطات الجنوبية اقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة      
سيدي مح د بن رحال   قيادة  أوالد 
بوزيري  دائرة سطات الجنوبية اقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عزوز   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
إلى   2020 سبس 0ر   29 من  ابسداء 
غاية 8 أكسوبر2020 بحث في مشروع 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد عزيز نيزار العنوان دوار أوالد 
املسعلق  الشاوي ج اعة اوالد عزوز، 
السقي  أجل  من   املاء  بحفر وجلب 
البالغة  الكرجم  دير  املدعو  بامللك 
الكائن  سنتيار   34 آر   14 مساحسه 
بج اعة أوالد عزوز قيادة أوالد عزوز 

دائرة خربيكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
 102

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الس اعلة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 ويرة  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2020    8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  قنديلي  صالح  السيد 

املسعلق  زم،  وادي   77 رقم  املقاومة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو دويبة البالغة مساحسه 

الكائن  تقريبا  سنتيار   15 آر   45

الس اعلة  قيادة  ل0راكسة  بج اعة 

دائرة وادي زم إقليم خريبكة .

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ل0راكسة قيادة الس اعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

103 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 
عبدون   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   2020 سبس 0ر   29 من   ابسداء 

غاية 8 أكسوبر2020 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

مدكوري  اللطيف  عبد  السيد 

 527 الرقم   2 ياس ينة  العنوان 

2 خربيكة، املسعلق  2 الشقة  الطابق 

سقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

الصفاء  املدعو  بامللك  منزل  حديقة 

32 البالغة مساحسه 2 آر 20 سنتيار 

الكائن بج اعة أوالد عبدون   قيادة 

إقليم  خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

104
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة الشكران  ابسداء 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2020    8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معها  ومن  الطنجي  ربيعة  السيدة 

الزيدانية  حي   14 الزنقة   7 العنوان 

من  واد زم املسعلق بحفر وجلب املاء 

أجل السقي بامللك املدعو مشيرعات 

الكائن  آر   19 مساحسه  البالغة 

الشكران  قيادة  تشرافت  بج اعة 

دائرة ابي الجعد إقليم خريبكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ابي  دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.

105

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة الشكران  ابسداء 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2020   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 1050 السيد لكبير حواص العنوان 

املسعلق بحفر  حي املقاومة وادي زم، 

اإلسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية والسقي  بامللك املدعو سيدي 

 37 2 هكسار  مو�سى البالغة مساحسه 

آر 3سنتيار الكائن بج اعة عين قيشر 

الجعد  ابي  دائرة  الشكران  قيادة 

إقليم خريبكة. 

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

عين قيشر قيادة الشكران دائرة ابي 

الجعد إقليم خريبكة.

106

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر ج اعة خريبكة ابسداء 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2020   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 710 السيد هشام املهراوي العنوان 

بحفر  الرياض،املسعلق  حي   3 بلوك 

اإلسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

البالغة   29 رقم  النجاح  إدريسية 

الكائن  سنتيار   83 آر   1 مساحسه 

خريبكة  باشوية  خريبكة  بج اعة 

ع الة خريبكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خربيكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   2020 سبس 0ر   29 من  ابسداء 

غاية 8 أكسوبر2020 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 156 السيد عبد هللا حليب العنوان 

خريبكة،  االمل  حي  الصور  زنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو ضاية الشباك 

إال  اثنان  مساحسه خدامان  البالغة 

12 سنتيار الكائن  آر   13 ربع خدام+ 

أوالد  قيادة  عبدون  أوالد  بج اعة 

عبدون دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

108

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

املفاسيس  قيادة  ب قر  سيجري  

سبس 0ر   29 من  ابسداء  الفقراء  

8 أكسوبر2020 بحث  2020 إلى غاية 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 

لفائدة السيدة خديجة رحبيب  املاء 

خريبكة،  االنبعاث  117حي  العنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو اح يدي البالغة 

الكائن  هكسارات  خ س  مساحسه 

املفاسيس  قيادة   الفقراء  بج اعة 

الفقراء دائرة خريبكة إقليم خريبكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الفقراء  املفاسيس  قيادة   الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

109

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

املفاسيس  قيادة  ب قر  سيجري  

الفقراء  ابسداء من 29 سبس 0ر 2020 

في  بحث  أكسوبر2020   8 غاية  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائدة السيد اح د الدهمي العنوان 

خريبكة   حطان  الحسني  حي   100

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

بامللك  املنفردة  املنزلية  اإلسسع الت 

املدعو املرس البالغة مساحسه 6168 

املفاسيس  الكائن بج اعة  متر مربع 

دائرة  الفقراء  املفاسيس  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الفقراء   املفاسيس قيادة املفاسيس- 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.     

 110

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز   أوالد  ج اعة  ب قر  سيجري  

ابسداء من  29 سبس 0ر 2020 إلى غاية 

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  ندار  اللطيف  عبد  السيد 

خريبكة،  االول  القدس  حي   902

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

املاشية  وإرواء  املنزلية  اإلسسع االت 

بامللك املدعو املكرط البالغة مساحسه 

خدامان اثنان ونصف خدام الكائن 

بج اعة أوالد عزوز قيادة أوالد عزوز 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.   

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.

111

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

زراد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

ابسداء من 29 سبس 0ر 2020 إلى غاية 

مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  صبحي   الحسن  السيد 

دوار اوالد حشاد اوالد اصبيح قلعة 

املسعلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو لعزيزي 

 82 آر   7 هكسار   4 البالغة مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة أوالد اصبيح 

القلعة-أهل  دائرة  زراد  أوالد  قيادة 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أوالد اصبيح قيادة أوالد زراد دائرة 

قلعة  إقليم  الغابة  القلعة-أهل 

السراغنة.     
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
زراد   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
ابسداء من  29 سبس 0ر 2020 إلى غاية 
مشروع  في  بحث   2020 أكسوبر   8
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار  العنوان  اميدة  البدالي  السيد 
قلعة  زراد  اوالد  ج اعة  العبادلة 
املسعلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو الغابة 
 4 آر   41 هكسار   2 البالغة مساحسه 
زراد  أوالد  بج اعة  الكائن  سنتيار 
القلعة-أهل  دائرة  زراد  أوالد  قيادة 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  زراد  أوالد  قيادة  زراد  أوالد 
قلعة  إقليم  الغابة  القلعة-أهل 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
الصهريج   قيادة  ب قر  سيجري  
إلى   2020 سبس 0ر   29 من   ابسداء 
في  بحث    2020 أكسوبر   8 غاية 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
الخراك  املجيد  عبد  السيد  لفائدة 
الصهريج  اكويل يات  دوار  العنوان 

قلعة السراغنة،املسعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  من أجل السقي   املاء 

مساحسه  البالغة   2223 الصهريج 

الكائن  سنتيار   7 آر   25 هكسارات   4

الصهريج  قيادة  الصهريج  بج اعة 

دائرة الصهريج صنهاجة إقليم قلعة 

السراغنة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  الصهريج  قيادة  الصهريج 

قلعة  إقليم  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.     
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايعيش   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 ابسداء 

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 STATION DE SERVICE شركة 

جندالي  علي  ي ثلها   AL AAWAD

 ،25 الرقم   5 العنوان العصري زنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

اإلسسع االت املنزلية املنفردة بامللك 

 59 مساحسه  البالغة  اي ان  املدعو 

أوالد  بج اعة  الكائن  سنتيار   80 آر 

ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة بني 

مالل إقليم بني مالل.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  ب قر قيادة كيسر   سيجري  

 8 غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 من  

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد اح د بن رشيد العنوان دوار 

كيسر  اح د ج اعة  اوالد  الغزاونة 

سطات،املسعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  اإلسسع االت  أجل 

البالغة  بامللك املدعو ارض لقليعة  

الكائن  سنتيار   66 آر   7 مساحسه 

دائرة  كيسر  قيادة  كيسر  بج اعة 

سطات الجنوبية  إقليم سطات. 

 لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية  إقليم سطات. 
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  ب قر قيادة امزورة   سيجري  

8 أكسوبر  2020 إلى غاية  29 سبس 0ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

مكرر شارع   222 ج ال ات0ر العنوان 

 ،15 شقة   2 طابق  د.ج.ب  املقاومة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

اإلسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة  مو�سى  اوالد  حوض  املدعو 

الكائن  سنتيار   1 آر   90 مساحسه 

دائرة  امزورة  قيادة  كدانة  بج اعة 

سطات الش الية إقليم سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

امزورة   قيادة  ب قر  سيجري   مالل 

غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 ابسداء 

مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الصغير س يح العنوان دوار 

سطات،  امزورة  شرقاوة  السعادنة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

اإلسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

 1 مساحسه  البالغة  املسيلة  املدعو 

الكائن بج اعة كدانة  آر   22 هكسار 

قيادة امزورة دائرة سطات الش الية 

إقليم سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  ب قر قيادة امزورة   سيجري  

8 أكسوبر  2020 إلى غاية  29 سبس 0ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

دوار  العنوان  شكير  القادر  عبد 

الكطارتة بني امح د ج اعة امزورة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املسعلق 

اإلسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو ارض الكدية البالغة مساحسه 

أربعة خداديم الكائن بج اعة كدانة 

قيادة امزورة دائرة سطات الش الية 

إقليم سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  ب قر قيادة امزورة   سيجري  

8 أكسوبر  2020 إلى غاية  29 سبس 0ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد اح د 

ايوب  الكريم  عبد  والسيد  ايوب 

العنوان الكبارتة بني امح د امزورة 

سطات، املسعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  اإلسسع االت  أجل 

الح ارة  سيب  ارض  املدعو  بامللك 

 21 آر   48 1 هكسار  البالغة مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة كدانة قيادة 

امزورة دائرة سطات الش الية إقليم 

سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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12535 الجريدة الرسميةعدد 5631 - 12 صفر 1442 )30 سبس 0ر 2020) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
غاية  إلى   2020 سبس 0ر   29 ابسداء 
مشروع  في  بحث    2020 أكسوبر   8
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان  بنطالب  املعطي  السيد 
ق.ج   10 رقم   8 حي املسعودية زنقة 
وجلب  بحفر  املسعلق  الدارالبيضاء، 
املنزلية  اإلسسع االت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو ارض الهاشمي 

هكسارات  ثالثة  مساحسه  البالغة 

بن  مح د  سيدي  بج اعة  الكائن 

دائرة  بوزيري  أوالد  قيادة  رحال 

سطات الجنوبية إقليم سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سيدي مح د بن رحال قيادة أوالد 

بوزيري دائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع 

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة بني يكرن  ابسداء 

8 أكسوبر  2020 إلى غاية  29 سبس 0ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث    2020

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد اح د 

الخير  بشار  تجزئة  العنوان  سيوطي 

بحفر املسعلق  سطات،   138 الرقم 

اإلسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب   

املنزلية املنفردة بامللك املدعو الكاعة 

سنتيار   77 آر   93 البالغة مساحسه 

بني  قيادة  الثوالث  بج اعة  الكائن 

إقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
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