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 .................................................................................................... la taza blanca18086

 .............................................................................STE LAOUSSIAT TRAVAUX18086

 .......................................................................................MAISS LUXURY CAR18087

 ........................................................................................ BERF CONSULTING18087

 .....................................................................................STE NA-ROUKA SARL18087

 ...........................................................................................JOS PROMO SARL18088
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 .........................................MEDINE POUR CONSTRUCTIONS DIVERSES18089
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 ..............................................................................................Ste TOUIKHLIST 18090

 ..........................................................................................MOSPLATRE TRAV18090

 .............................................................................................SHAI AND MORE18090
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 ............................................................................................STUDENT HOUSE18091
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 .....................................................................................................AMK INVEST18092

 ...............................................................................................SALMA DENTAL18093

 ...............................................................................EL JISR DE CONFECTION18093
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 .................................................................................................CASH & MORE1809 

 ..................................................................................DU CHAM.P-BUSINESS1809 

 ........................................................................................................... AC ISKAN1809 

 ............................................................................. BADIE AZZAMAN TRANS18095

 ...................................................................................MITRA SK MOROCCO18095

 ............................................................................... AGROFRERE INDUSTRIE18095

 ..................................................... SOCIETE IMPORT-EXPORT BOUNUAR18095

 ............................................................................... AGROFRERE INDUSTRIE18096
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 ............................................................................................................... 18096اطو بلهي

 ............................................................................... AGROFRERE INDUSTRIE18096
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 ................................................................................................NOVA MODA II18099
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 .................................................................................................................ENGET18099
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 ..........................................................................................maduradam bouiss18100

 ...................................................................................ORIENT›ARTS STUDIO18101

 .......................................................................................................ALLO BAYTI18101

 ................................................................................................NOVA MODA II18102

 ............................................................................ HUGE BUSINESS SARL AU18102
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 .........................................SOCIETE AL KHAYRATE DE TRAVAUX DIVERS18103

 .................................................................................................RDR LIGHTING18103

 .................................................................................................... ZERACH TOP1810 

 ........................................................ GROUP AYH CONSULTING SARL AU1810 

 ...................................... BATIMENT HABITATION ET JOLISSE ASSOCIES1810 

 ............................................................. GROUPE SCOLAIRE SANAA PRIVE1810 

 .......................................................ZARI TRAVAUX DIVERS ZTD SARL AU18105

 .......................................................................................................STE MAJDIA18105
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 ...................................................................SOCIETE RIAD MALAK AIT BIHI18105

 .......................................................................................ROUAD LIL  ISTIRAD18106

 ...............................................................................CMIF INDUSTRIAL  SARL18106
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 ...................................................................... SUPER BATIMENT DU NORD18107

 ................................................................................MAROC FAUCON CLUB18107

 ............................................................................................... SUPER HABITAT18107
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 ........................................................................................................BTP IRRIGA18113
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 .................................................................................ALOMRA PROTECTION1811 
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18115بلسوم كوندلتين إنت2نلسيونلل............................................................................ 
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 ............................................................................................. SOMEGRAD NET18116
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 .....................................................................................MIDO BELAHBIB CAR18117

 ...............................................................................................MAIZE NORDIC18117

 ................................................................................................ )ART'E GUSTU(18117
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 ..........................................................................AUTO ECOLE BENHAYDA 218118
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 ........................................................................................MIRO’S BEVERAGES18118
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 ..........................................................................................................ORIVERRE18119
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 ............................................................................................. KASBAH BRIQUE18120

 ................ANALYSE DES SYSTEMES D’INFORMATION CONSULTING18120
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 ...................................................................................... BJAYOU BADR CASH18120
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 .......................................................................... AGRO SMART SOLUTIONS18122

 ......................................................................................... STE WOOD WORK18122
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 ................................................................................AL KAFAF IMMOBILIERE1812 
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 ....................................................................... STE: FLORAL CURE SARL A.U1812 

 .....................................................................................AUTO ECOLE GHAZA18125

 ............................................................................................CARRE INVEST C.I18125

 ......................................................................................................... S2F IMMO18125
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 .................................................................................. DATECHLINK SARL AU18126

 ................................................................................................ STE SOMAGRIL18126
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 .................................................................................... STE BAROUDI CANAL18126

 .....................................................................................................CONTRACTA18127

 ............................................................................................ JANAH DECORAT18127

 ............................................................................CAMPBELL FAMILY TRUST18127

 ............................................................................................................. EBERTEL18128

 ..........................................................................SMART EDUCATORS PRIVE18128

 ............................................................................STE TRIPLE TECH SARL AU18128
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 ...........................................................APPOLLO PETROLEUM COMPANY18129

 ........................................................................................STE SOBIRAGO-ZET18129

 ..................................................................................................ANID TD SARL18129

 ......................................................................SARSSI OUAHLAGH SARL AU18129
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 ................................................................................................. DITTA SERVICE18130
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 ...........................................................................................................TIJANIJAD18131

 ......................................................................................................REDAZI-LUB18131

 ......................................................................................... SUPER-BRICOLAGE18131

 .............................................................................. QUINCAILLERIE ZAYANE18131
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18132كوفنزي .................................................................................................................

 ...................................................................................................... VITAL AUTO18132

 .................................................................................................. LUX TRADING18132

 ..........................................................................REVIVAL RUGS MOROCCO18132

 ..............................................................................................HARD TRADING18133

 ..............................................................................................VISIO MAGHREB18133

 .................................................................................BABY FOOD MAGHREB18133

 ........................................................................................................GZAGHERS18133

 ......................................................................... TRANS EXPRESS TADLAOUI18133

 ...................................................................................................... VITAL AUTO1813 

 ............................................................................................VIA SUD SARL AU1813 

 ................................................................................................... ILYASSE CASH1813 
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 ..........................................................................................................MAROUIK18135

 ..............................................................................................................SARA 1018135

 .............................................................................................. ANAZAR TRANS18136

 ....................................................................................... 18136مدرسة سممس الخلصة

 ..................................................................................... STE 3D STRUCTURES18136

 ........................................................................................... INVECO PHARMA18137

 ................................................................................................. EVENT TRAVEL18137

 ........................................................................................ STE ZBIR HOUCINE18137

 ...................................................................................................... HASSIB CAR18137

18137في-إكيپ ون........................................................................................................... 

 ....................................................................................... INGINEERING TECH18138

 ...............................................................................SOCIETE ARBAT MAROC18138

 ...................................................................................................... HASSIB CAR18138

 ........................................................................................................AMITIE BTP18138

 .....................................................................................................ZOTRAVBEN18139

 ................................................................................................... NASSEH ELEC18139

 .........................................................................................................NEWGISET181 0

 ..............................................................STAR BENDAHHANE IMMO SARL181 0

 ................................................................................AZALEE NUTRI-HEALTH181 0

 ................................................................................QUAURUS CONULTING181 1
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 ................................................................................................SAKALIMAGRO181 2
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 ..............................................................MONAJAT D›IMPORT ET EXPORT181  

 ......................................................................................BELLON &LAK CORP181 5
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 ............................................................................... TIMBER DEVELOPMENT181 5
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 ......................................................................................................MARO BRIQ181 7

 ................................................................................................SAKALIMAGRO181 7

 ........................................................................................................ANGLINOX181 7
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 ..................................................................................................BODY SCULPT18151

 .........................................................................................................SVP GLACE18152
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 .........................................................................................................SVP GLACE18152

 ...................................................................................................EL PORTOGES18152

 .................................................................................... AHRICH TEX SARL AU18153

 ...........................................................................V.I MINA IMPORT EXPORT18153
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 ....................................................................................................KLINIPHARM18153

 ..................................................................................... ANOTHER CONCEPT18153
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 ..........................................................................................................NASS TOP1815 

 .....................................................................LINAYA TRANSPORT SARL AU1815 
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 ........................................................................................... 18155هلند أمف كريلتيفيتي

 .............................................................................OUED ZEM CAR SARL AU18155

 .........................................................................................WORLD MARITIME18155

 ..........................................................................................RICHARDS INVEST18155

 ................................................STE PIECES  AUTO ABDERAHIM SARL AU18155

 .........................................................................DH QUALITE CONFECTION18156

 .................................................................................... STE SUCCESS WORKS18156

 ............................................................................................ SOCIETE ASSRIRY18157

 ..................................................................................VIRGINIA ABDONIZAR18157
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 ...............................................................................................................ALAZIN18158
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 ...................................................................SOCIETE QOLOUB TAIBA SARL18159
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 ..................................................................STE LE GRAND PAVILLON SARL18161

 ..................................................................ETABLISSEMENT ATHOURAYYA18161

 ................................................................STE NOURCHIM IBDAE SARL AU18161

 ..............................................................................................ARCHE CONSEIL18162

 .................................. SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET ELEVAGE18162
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 CENTRALE D’IMPORTATION DE- مركز استي2اس املنتجلت الدمائية مالطبية

 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX-C.I.P.P.M.

 ............................................................................................S.A.R.L. A.U18165

 ..........................................................................................TRANS SANMILAN18165

 ........................................................................................... SAHRAWI TRAVEL18165
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 ...................................LMS ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES18166
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 .......................................................................................................XD AGENCY18166

 ...........................................................................LIVE MOROCCO MUSICAL18166

 ....................................................................................................... SOTRALMA18167

 ....................................................................................................... SOTRALMA18167
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 ..........................................................................ILLI CONTRACTORS S.A.R.L18167
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 ..........................................................................................................SOBOITEL18170
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 ....................................................................SUPPORT SERVICES AMAZON18171
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 ....................................................................................... KSAR CONFECTION18173

 ..................................................................................................Coviran Maroc18173

 .........................................................................PARC POMMIER D›AMOUR18173

 ........................................................................STE LINADEV INVEST S.A.R.L18173

 ............................................................................................................CARGESE1817 

 .................................................................................................Cadielsa Maroc1817 
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 ........................................................................................TRUCKS AND CARS18175

 ..........................................................................EIN CONSULTING SARL AU18176
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 ..................................................SOCIETE IMMOBILIERES SAPHIR S.A.R.L18178
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 ........................................................................................TRANSPORT XSARA18179
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 ........................................................................................................ NOASOFIA18180

 ..................................................................................................MAIMI BEACH18180

 ECOLE DES METIERS DE COMMERCE DE GESTION ET

 ..............................................................(D›INFORMATIQUE )PRIVE18180
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 ................................................................................................ INISEA MAROC18181

 ..................................................................................................AMMAN & CO18182
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 ........................................................................................................PROCARRY18185

 ...................................................................................................... IPG MAROC18185

 .............................................................................. SOCIETE ETALTECH SARL18186

CME  HOLDING18186 ش م م................................................................................... 

 ..........................................................................................................SLM TRAV18186

PRO PALMERAIRIE18187  ش م م............................................................................. 

LUMON 18187  شركة مدنية عقلرية.......................................................................... 

 ECOLE DES METIERS DE COMMERCE DE GESTION ET

 ...................................................D›INFORMATIQUE )PRIVE( SARL18187

 ......................................................................................................MEDIMETAL18187

 ........................................................................................................UNI MAGRI18187

 ...............................................................................MOUNIALUM« SARL AU18188

..................................................................................................................  ALIAK18188

IBFL  CONSULTING18188 ش م م............................................................................. 

PORTMUNDI18189 ش م م سات مدلهم محيد........................................................ 

 ................................................................................. LARA PLAZA COMPLEX18189

 ............................................................................................ EL MAHRI TRANS18189

 .............................................................................IMKAN WATERFRONT SA18189

 ................................................................................................FADAA HAITEM18190

 .............................................................................IMKAN WATERFRONT SA18190

 .........................................................................INTERNET MOTO SERVICES18190

18190رمجي ميديكلل........................................................................................................ 

 ...................................................................................... STE EL ORJANE SARL18191

 ............................................................................................STE JILOVTA SARL18191

 ..................................................................................... NIRVA IMMOBILIERE18191

 ........................................................................................ SOFOBUR SARL AU18191

 .......................................................................... L-EXPERT-COMPTABLE.MA18192

 .......................................................... SOCIETE  CONS ET NEGOCE S.A.R.L18192

 .................................................................................................ZIYADI RANCH18192

 ......................................................................................................MEDIMETAL18192

FRACH18193 ش م م.................................................................................................... 

 ...............................................................................................BODY FASHION18193

 ...........................................................................................MOBATRA TRANS18193

 ........................................................SOCIETE ARAZZAK TRAVEL SARL AU18193

 ............................................................................... BOUCHERIE OUSSOUSS1819 

 ...................................................................................IMKAN WATERFRONT1819 

 ............................................................................... STE JNANE AL YASMINE1819 

 ................................................................................................................. SIKAPI1819 

FAMABA18195 ش م م سات مدلهم محيد................................................................. 

NEGMA QUINCAILLERIE18195 ش م م سات مدلهم محيد................................... 

 ...................................................................................IMKAN WATERFRONT18195

 ............................................................................................LEADER SUD CAR18195

 ..........................................................................MIL MED CONSTRUCTION18195

18196راحل سيفولوب و..................................................................................................... 

 ..........................................................................................HELLO SHOPPING18196

 .............................................................................................AGADIR FABRICA18196

 ........................................................... PRETTL AUTOMOTIVE MOROCCO18197

18197كواليتي سي2فيس كرمب....................................................................................... 

 .......................................................................................... YAHYA LOCATION18197

 ......................................................................................................MONATRAV18197

..................................................................................................................  NLD18197

 ...........................................................................................GC INVEST S.A.R.L18198

 ...................................................................................................OXO ENERGY18198

 .......................................................................................... STE MORBIZ SARL18198

 ...........................................................................................STE RIFCAST SARL18199

 .......................................................... STE OPTIQUE PRINCIPALE SARL AU18199

 ............................................................................... BOUCHERIE OUSSOUSS18199

 ............................................................................... BOUCHERIE OUSSOUSS18199

 .............................................................HAMDAOUI ALI CONSTRUCTION18199

 ................................................................................... FOUR SEASONS CARS18199

 ........................................................................SOCIETE CABINET BENMLIH18200

 ........................................................................Sté SL & CO ARCHITECTURE18200

 ...................................................................................PROFOUR INDUSTRIE18200

 .....................................................................STE STONE BELKAID SARL AU18201
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 ............................................................................. POLINI-IMPORT-EXPORT18201

 ......................................................................AUTO ECOLE ATLAS TAGZIRT18201

 ...............................................................................................NEW TRAMDEC18202

 .......................................... SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE ALGOLUX18202

 ..........................................................................................EL KOURARI CASH18202

 ....................................................................................Sté MED SEA FISHING18203

 ........................TIMMA GROUPES IMPORT EXPORT ET FABRICATION18203

 ............................................................................................................ SKEITOU1820 

 ....................................................................STE NOTSEN COMPANY SARL1820 

 ...................................................................................SAIDA’S WORLD PARA1820 

 ....................................................................................................... GH2M PRO1820 

 .......................................................................................................IMMOULFA18205

 .........................................................................................PGP PRODUCTION18205

 ...............................................................................BEN AICHA MENUISERIE18205

 ............................................................................................ VENDAP MAROC18206

 ...............................................................................STE NOTSEN COMPANY18206

 ...........................................................................................................STAPELEC18206

 ....................................................................................AQBAT RENOVATION18206

 ...........................................................................................................AFRITYRE18207

 ...............................................................STE DATA MAIL UNIVERSEL SARL18207

 ...............................................................................................................NC LED18207

 .....................................................................COMPTOIR ALAOUI NEGOCE18208

 ...................................................................................KRATRIT REDA TRANS18208

 ......................................................................................DIGITEL INDUSTRIEL18208

 .................................................................................LOUDAYA IMMOBILIER18208

 ........................................................................................................MEE FOOD18209

18209أفوريزم................................................................................................................. 

 ........................................................................................... VALLENA MAROC18209

 ................................................................................ INTER ESPACIO GARGO18209

 .................................................................................................DAR TOMOOR18210

 ........................................................................................BNI AMIR TRAVAUX18210

 ..............................................................................MACHINETECH SARL AU18210

 ........................................................................ AMIRRAN CONSTRUCTION18211

18211شركة كرين مليلزكومبلني..................................................................................... 

 ........................................................................... ELBARAKA LILBINAA SARL18211

 ........................................................................................SALON BARBI LOVE18211

 ...........................................................................................................PROMAXI18212

 ..........................................................................STE RENTALS AND WORKS18212

 .........................................................................................RELAIS DU CENTRE18212

 .........................................................................................STE ZALIJ EL FALAH18213

 ...................................................................................ATRIOR CONSULTING18213

 ...........................................................................................CAPITAL SERVICES18213

 ................................................................................................ AAKIZA TRANS18213

 ................................................................................................ BOURIMAZ TD1821 

 .............SOCIETE MAROCAINE D’IMPRESSION ET DE TENTURE   S.A1821 

 1821فلشيون بينغ........................................................................................................ 

 1821اح داني فغيغ...................................................................................................... 

 ........................................................................................................P.R.L AUTO18215

 .................................COMPANY MAROC VOIRIE ET ASSAINISSEMENT18215

 ............................................................................................CHABIH NEGOCE18215

 .....................................................................MILK PRODUCTS MOROCCO18216

 .........................................................................................STE: BIOHAIR SARL18216

18216بن لكحل سرمكري................................................................................................ 

 ....................................................................................................... LUMINOVA18216

 .............................................................................. STE KHASOU TRS SARLK18217

 ...............................................................WAFYS DE TRANSPORT SARL AU18217

 ....................................................................................................BLUE BUBBLE18217

18217ميلز  رمسيكالج..................................................................................................... 

 ................................................................................................................. 18218هنلسي ل

 ....................................................................... TRANSPORT L›OISEAU BLEU18218

 ..................................................anymi travaux divers electricite )A.T.D.E(18218

18219نجم الصويرة........................................................................................................ 

 ............................................................................MARODI LOGISTICS SARL18219

 ........................................................................................................SAMI EXPO18219

18220قصرزر كلر............................................................................................................. 

18220ملهر  اسكلركو....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... SOHACASH18220

 .......................................................................................................CERIS CASH18220

 ............................................................................................................ 18221سمو إني2جي

 ..............................................................................................ATLAS ALJADIDA18221



صفحة صفحة

17865 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

 ....................................................................................................LUNA STONE18222

 ..........................« SOCIÉTÉ SNACK DE POISSONS AHL LAHNAA SARL18222

18222لوكي لن................................................................................................................ 

 ................................................................................STE BOUKHEDA SMART18223

18223كرين كونديبت.................................................................................................... 

 ..............................................................................................................ZAFAMI18223

 1822فيال م ب............................................................................................................... 

 ........................................................................ STE POLO FRESCO SARL AU1822 

 ........................................................................ STE POLO FRESCO SARL AU1822 

 ............................................................................................ APPOLLO STONE1822 

 ...................................................SOCIETE TAMAZIGHT LOCATION SARL18225

 ...............................CENTRE D›ANALYSES MEDICALES SIDI BENNOUR18225

 ...............................................................STE LAAYOUNE ISKANE SARL AU18225

..................................................................................................................  2JR18225

 ...............................................................STE LAAYOUNE ISKANE SARL AU18226

.................................................................................................................. 18226بربيل 

 .......................................................................................................EDUCOURS18226

 ...................................................................KARABAKHA IMPORT EXPORT18227

18227فيالج سمنكي.......................................................................................................... 

 ..............................................................STE LAAYOUNE ISKANE SARL AU 18227

 ......................................................................................................STE SGM TD18227

18228فرمملوري موكلسمر.............................................................................................. 

18228شركة اليكدرم...................................................................................................... 

 .....................................................................................................HALAWI CAR18228

 ....................................................................................................MOBY PARTS18229

 ................................................................................................FREE AND EASY18229

 .................................................................................................LHOUATE 2.0 «18230

 ................................................................................................. DEV BUSINESS18230

 .......................................................................................................NASRA CAR18230

 ....................................................................DEBIT EAU PROFONDE«DEP« 18231

 ....................................................................................DESIERTO LOCATION18231

 ...............................................................................................DLIMI AIRLINES18231

 ...................................................................................TRANSPORT H ET FILS18232

 ............................................................. IMPORT ET DISTRIBUTION TAIDA18232

 ......................................................................................INNOVATIVE ROADS18232

 ................................................TRANSPORATION KNIGHTS OF SAHARA18232

 ............................................................................. SALORA TECHNOLOGIES18233

 ...................................................TRASPORATION KNIGHTS OF SAHARA18233

 ..................................................................................................SOFTTECHERS18233

 ................................................................................................DAKHLA TOPO18233

 ................................................................................................DAKHLA TOPO18233

 ................................................................BT AUTOMOTIVE ET INDUSTRIE1823 

 ........................................................................................................NOGETRAS1823 

 STE D’ETUDES DE PROTECTION ET DE LA SECURITE CONTRE

 ...........................................................................................L’INCENDIE1823 

 .................................................................................................GROUPE JMSN1823 

 ....................................................................................................MARCOTRAV18235

 .....................................................................................ZARI CHANGE - SARL18235

 ..........................................................DAS RADIATEUR D’AMEUBLEMENT18235

 ...............................................................................................................SOWEB18235

 .....................................................................................L'ATELIER DU CACAO18236

 .............................................................. SOCIETE LA FERME KOBLIANSKY18236

 .............................................................................EURO TRANS KARPATICA18236

 ............................................................EE SERVICE LOCATION INDUSTRIE18236

 ...............................................................................INFO SYSTEME EL HAJEB18237

 ............................................................................................... ADINAR TRANS18237

 ..............................................................................................................IRRI BFR18237

 ...........................................................................................HIMAYA SERVICES18238

 ............................................................................................................TIKA IRRI18238

 ........................................................................................... SOCIETE TOP SOL18238

 .....................................................................................TRANS IHBARN SARL18239

 .........................................................................................EL AMRANI SALAM18239

 ......................................................................................................... 18239بضلئع أربعي

 ...................................................................................... PHARMA VERT SARL182 0

 ................................................................................................STE TRAM 1ERE182 0

 ..............................................................................................................EPHYRA182 0

 .......................................................................THE SUSTAINABLE FACTORY182 0

 ......................................................................................... ZAIM IMMOBILIER182 1

 .................................................... LES JARDINS ARABE DE LA PALMERAIE182 1

W.A.M PRESTIGE(182 1( مام بريدتيج..................................................................... 
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 ...............................................................................................BIVOUAC FAHD182 1

 .....................................................................................................RAFIQBETITE182 1

 ..................................................LES JARDINS ARABES DE LA PALMERAIE182 2

 ........................................................................................... SIMPLE WAY ONE182 2

 .....................................................................................................RHAMA CAR182 2

2 182بن ربيعة لالسكلن................................................................................................ 

 .......................................................................................... RYAD LAMHAMID182 3

3 182ك أف أم 2  سكن............................................................................................... 

 ..................................................GROUPE SCOLAIRE ALBERT JACQUARD182 3

 ............................................................................................FENNOUGTRANS182  

 ........................................................................................................... IP VISION182  

 ........................................... ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHADDART EET182  

 .........................................................................................STE LRBM SARL AU182  

5 182شركة أبو الشتلء أنت2نلسيونلل تريدنك............................................................... 

................................................................................................................. 5 182أفيلن 

 ..............................................................................................CEDRE COMPTA182 5

 ................................................................................................TEX TEX YASSIR182 5

 ............................................................................STE B VASTEXPO SARL-AU182 6

 ............................................................................................AAWFA AL HAYAT182 6

 ............................................................................................ASWAK ASSAADA182 6

 ............................................................................................ASWAK ASSAADA182 7

 .......................................................................................BEST MONTAGE BM182 7

 ............................................................ STE KLABILI TRANSPORT SARL AU182 7

8 182كواليتي فوس اند بيفريج ك بلني............................................................................ 

 .............................................................................FISH COMPANY & TRANS182 8

 . STE GENERAL MOTORS HYBRIDES182 8  الشركة العلمة لل حركلت الهجينة

 .....................................................................................................TACHAFOUT182 9

 .................................................................................. KABI CONSTRUCTION182 9

 ..........................................................................................SOCIETE LAMINAL182 9

18250زن مللس قطع الديلرات..................................................................................... 

 ..............................................................ASTRO GAMING ACADEMY SARL18250

 ......................................................................................... OMAR MM TRANS18250

 .....................................................................................................AHDI TRANS18251

 .....................................................................................................AHDI TRANS18251

 .....................................................................................................AHDI TRANS18251

 ...........................................................................................CHIADMA HOUSE18251

  FOURNITURES INDUSTRIELLES PROTECTION INDIVIDUELLE

 .............................................................................................S.A.R.L A.U18251

 .................................. LABORATOIRE BOUTAM D›ANALYSE MEDICALE18252

 ................................................................................NOVA IMPORT EXPORT18252

18252كرمند موالن فل�سي............................................................................................... 

 ......................................................................................MAZADRO SARL AU18252

 ........................................................................................... BENYEDIR TRANS18253

 ...............................................................................................O KINESIS CARE18253

 ............................................................................................... LILYA BUSINESS18253

 .............................................................................................DALIA COMERCE1825 

 1825عبد الرحيم القرمطي........................................................................................... 

 ......................................................................................SOA BUILDING SARL1825 

18255سرعل كراج............................................................................................................. 

 ..............................................................................SAL-AMZ DISTRIBUTION18255

 ................................................(BOMBUS TRANSPORT( 18255بومبيس ترمندبور

 ..............................................................................................L-BERKIA TRANS18256

 ....................................................... CHAMS DECORATION PUBLICITAIRE18256

 ....................................................................................................AIR EAU ELEC18256

 ...................................................................................................ZAT HUILERIE18257

 ......................................................................................................GRIBO TRAV18257

18257ملتيديكور............................................................................................................. 

 ......................................................................................................MAROCEAN18257

 ...............................STE ABOUZID AMENAGEMENT TRAVAUX DIVERS18257

 .........................................................................................SOCIETE MADAINE18258

 .............................................................WAED GHAZZA IMPORT EXPORT18258

 ........................................................................................................... DONAKA18258

 ..................................................................................................... 18259مصحة مي وزا

 ...............................................................................................YIN & YANG FES18259

 .................................................................................................DIGITAL GURU18259

18259اركصوالر............................................................................................................... 

 ....................................................................... STE EL MOURABITOUN CAR18260

 ................................................................................................ADVANCETECH18260

 .............................................................WAED GHAZZA IMPORT EXPORT18260

 ................................................................................... STE »S.N.J.R« NEGOCE18260
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 ....................................................................... STE EL MOURABITOUN CAR18260

 ...........................................................................MEDMONDE TRANSPORT18261

 ........................................................................................................ CERAMALL18261

 ........................................................................................ZAG CONSORTIUM18261

 ............................................................................................................... RESINA18261

 ................................................................................... STE »S.N.J.R« NEGOCE18262

 ......................................................................................ALADNANE EVENT›S18262

18262امربلنك................................................................................................................. 

 ........................................................................................ZAG CONSORTIUM18262

 ....................................................................... STE EL MOURABITOUN CAR18263

 ...........................................................................................................SANI WIN18263

 ...................................................................................................ATLANTIS SCE18263

 ......................................................................................................ASTREE CAR1826 

 ........................................................................................YOMACOLOR SARL1826 

 ...........SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE MAROCAINE - SIFIM1826 

 ...............................................................STE MALAK DE CONSTRUCTION1826 

 .................................................................................... ENT MOUFID FAMILY1826 

 ........................................................................................ GRO MAT GARDEN1826 

 ........................................................................................YOMACOLOR SARL18265

 ....................................................................................... 18265شركة سوبريت اعوينتي

 ............................................................................................... BNT COMPANY18265

 ..................................................................................... PROFILEWEB IT SARL18266

 ..................................................................................TAD TRANSPORT SARL18266

 ...........................................................................................STE SASOS TRANS18266

 ...............................................................................................................TIVAME18267

 .................................................................MIRASIERRA IMMOBILIER SARL18267

 ........................................................................................................ 18267توربو جي �سي

 ............................................................................................STE SOTRAMOUS18268

 ..................................................................................................... TANOT AGRI18268

 ......................................................................OUBOUSLAM  ACCESSOIRES18268

 .............................................................................................ORIENTAL SABLY18268

 ..................................................................................DOUAJIN EL OUIDANE18269

 .............................................................................................ORIENTAL SABLY18269

 ............................................................................................................BJD TRAV18269

 ....................................................................................................2ASIL INVEST18269

 .............................................................................................B - Azur  SARL AU18270

 .................................................................................................FREESIA IMMO18270

 .......................................................................................ZAKATRAV SARL-AU18270

18271م س كـــلر  -  ش.ذ.م.م. بشـــريـــك منفـــرس................................................................... 

 ..................................................................................................... 2N USINAGE18271

 ................................................................................................ RAZANE FERAS18271

18271أهل اشغلل........................................................................................................... 

18272تلموزيكل رمسيكالج.............................................................................................. 

 .......................................................................................................IMYHI 18272اميحي

 ........................................................................... SOCIÉTÉ VERT PASTEL SVP18272

 ...................................................................................SOCIETE CCE SARL-AU18273

 ........................................................................................AGRI ABDERRAZAK18273

 .......................................................................................................SFMO SARL18273

 ...............................................  1827سي سبليس أمف كنوليدج أند النجويدت بريفي

 .....................................................................................................IDRAFA 1827اسرافل 

 ..........................................................................................Dakhla prof service1827 

 ............................................................................................SLIMANE DREAM18275

 ..........................................................PERFECT CONSEIL MULTI SERVICES18275

 .......................................AUTO ECOLE AL AKHAWAYEN BOUDERBALA18275

 .............................................................................................ORIENTAL SABLY18276

 .......................................................................................................AGRO FILET18276

 .............................................................................................ORIENTAL SABLY18276

 ................................................................WORD TRAINING CONSULTING18276

 .....................................................................................................IDRAFA 18277اسرافل

 ....................................... HOLDING DÉVELOPPEMENT DURABLE SARL18277

 ..................................................................................................LABITA TRANS18277

.................................................................................................................. 18278لي2انو 

 ........................................................DALIL TRAINING AND CONSULTING18278

FRACH18278 ش م م.................................................................................................... 

 ....................................................................................S.I FLEURON SARL AU18278

 ....................................................................................................... SANINNOV18279

 ............................................................................ CREATIVE INTERACTIONS18279

 ..........................................................................................INNOV PAKAGING18279

 ................................................................................... STE HASSANA TAISSIR18279

 ..................................................................................................AKY BUSINESS18280
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 ....................................NEXT TELECOMUNICATION ET TECHNOLOGIE18280

 ...............................................................................................STE SALAM TOP18281

 .................................................................................................STE AGRI SENA18281

 ......................................................................................................... MOBY OIL18281

 ......................................................................................................SHIL INVEST18282

 ...................................................................CHANTIER MAROCAIN BLANC18282

 ........................................................................................CHICHAOUA OLIVE18282

 ................................................................................................BAK .A.S.F SARL18283

 ............................................................(Z GROUPE LOGISTIC  S.A.R.L )A-U18283

 ........................................................................................................... AR DANK18283

 ..................................................................................................LINAJE INVEST1828 

 .............................................................................................................T.L JABRI1828 

 1828تي يشل كلر............................................................................................................. 

 .......................................................................SOCIETE MOTEL AIN IFRANE1828 

 ......................................................................................... FAMILY COMPANY18285

 ........................................................................... SOCIETE NOUR EL YOUSR18285

18285كــوكـــب املـطـبــخ..................................................................................................... 

 .......................................................................................ABDESIMA GROUPE18286

 ...............................................................................................MHAIDI DIVERS18286

 ................................................................................................................IBHAM18286

 ......................................................................................... AN RIAD TRAVAUX18286

18287كــوكـــب املـطبـــخ..................................................................................................... 

 ...............................................................................................................HETMA18287

 ............................................................................................. SARIMEK 18287صري ك

18288سوكين ف ترانس................................................................................................. 

 ...........................................................................................ESATRAV GROUPE18288

 .....................................................................................EL GHOUATI AHMED18288

.....................................................................................PÔLE DE ROULEMENT18289

 II.  -  إعالنات قضائية

18290املحك ة التجلرية بللربلط................................................................................... 

18291املحك ة التجلرية ب كنلس................................................................................... 

 ..................................................................................... 18292املحك ة التجلرية بوودة

18293املحك ة االبتدائية بدال....................................................................................... 

18293املحك ة االبتدائية بديدي سلي لن.................................................................... 

18293املحك ة االبتدائية بللجديدة............................................................................... 

18293املحك ة  اإلبتدائية بتلزة...................................................................................... 

 1829املحك ة  التجلرية ب راكش )استدراك خطإ(...................................................... 

 III.  -  إعالنات إدارية

18295مزارة التجهيز مالنقل ماللوويدتيك مامللء - املديرية العلمة لل يله..................... 

18295مكللة الحوض امللئي لدبو.................................................................................... 

18312مكللة الحوض امللئي ام الربيع.............................................................................. 

2 183املركز الجهوي لالستث لر لجهة الداخلة ماسي الذهب..........................................

6 183الوكللة الحضرية للداخلة - ماسي الذهب..............................................................

9 183ااكلسي ية الجهوية للت2بية مالتكوين لجهة طنجة - تطوان - الحدي ة..................

18351شركة الع ران الدار البيضلء - سطلت.................................................................

18355املغربية لأللعلب مالريلضة.....................................................................................

إعالن عن مضع منشر مشرمع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العلمة تقوية تزميد 

مدينة تلزة بلمللء الصللح للشرب انطالقل من بئ2 عين السخون - و لعة 

18359مط لطة - متنزع ب ووبه القطع اارضية الالزمة لهذا الغرض.................

إعالن عن إيداع  منشر مشرمع قرار يعلن أن املنفعة العلمة تق�سي بتخطيط 

حدمس الطرق العلمة قصد تهيئة ممصل طريق ع ومية ساخل تراب 

الج لعة بللقنطرة التي ستعوض امل ر الدككي غي2 املحرمس 10901 

الرابط بين سمار الع لمرة مسمار العبد الدالميين الحدينلت ع23 خط 

القطع  متعيين  ااصفر،  الجرف   / البيضلء  الدار  الحديدية  الدكة 

18367اارضية الالزمة لهذا الغرض.....................................................................

إعالن عن إيداع منشر مشرمع قرار يق�سي بللتخلي عن القطع اارضية املتعلقة 

هذه  متهيئة  »ت ديد«  النصر  تجزئة  ملشرمع  املحلسية  التهيئة  بطرق 

الخلص  عليه  املصلسق  التهيئة  بتص يم  م23مجة  هي  ك ل  الطرقلت 

......................OS15  م OS103 : 18369بج لعة امالس صللح ماملشلر إليهل بللرمز

إعالن عن إيداع منشر مشرمع قرار يعلن أن املنفعة العلمة تق�سي بتخطيط 

حدمس الطرق العلمة قصد توسيع طريق و لعية بدمار التوامة امالس 

18373علمر مبنزع ملكية القطعة اارضية الالزمة لهذا الغرض..........................
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 5 20 عدس  الرس ية  بللجريدة  املنشور  املرسوم  ملشرمع  تعديلي  استدراك 

الصلسرة بتلريخ  1 سبت 23  2016 املعلن أنه من املنفعة العلمة تزميد  

مدينتي الخ يدلت متيفلت بلمللء الصللح للشرب - انطالقل من سد 

االستدراكلت  مكذا  الخ يدلت(،  )إقليم  يدين  آيت  و لعة  الكنزرة 

التعديلية املنشورة بللجرائد الرس ية أرقلم 5123 م 5226 املؤرخة 

18375عل  التواجي في 5 ينلير 2011 م 26 سيد 23 2012......................................

الرس ية الجريدة  في  نصه  املنشور  املرسوم  ملشرمع  تعديلي   استدراك 

بلالعالنلت  الخلصة  أغدطس  201   6 بتلريخ   5310 عدس   

القلنونية مالقضلئية ماإلسارية ماملعلن أنه من املنفعة العلمة تزميد 

)و لعة املدي2ة  سد  من  انطالقل  الشرمب  بلمللء  مراكش   مدينة 

18386 امالس حدون ح ري(................................................................................

إعالن بإيداع منشر مشرمع مرسوم يعلن أن املنفعة العلمة تق�سي نزع ملكية 

قطعة أرضية إلحداث اعداسية ببني و يل مقصولين، إقليم الحدي ة، 

18387مبنزع ملكية العقلرات الالزمة لهذا الغرض.............................................

إعالن عن إيداع منشر مشرمع مرسوم يعلن أنه املنفعة العلمة القيلم بأشغلل 

توسيع حذف امل ر رقم 6069 مبنلء قنطرة عند ن.ك 189.227 من الخط 

الحديدي الرابط بين الدار البيضلء ممراكش بج لعة انزالت العظم 

18389بإقليم الرحلمنة.......................................................................................

إعالن عن إيداع منشر مشرمع قرار يق�سي بللتخلي عن القطع اارضية الالزمة 

إلحداث مرآب للديلرات أملم املدرسة الج لعلتية بج لعة ايت سعدجي 

18391إقليم خنيفرة...........................................................................................

إعالن عن مضع منشر مشرمع مقرر التخلي يعلن أنه من املنفعة العلمة تعديل 

مدلر الطريق الوطنية رقم 10 من ن.ك 8 3+900 إج  ن.ك 150+350 

18392بإقليم مرزازات..........................................................................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهلر القلنوني إثبلت هويتهم مالدلطلت املدندة إليهم.
مال تتح ل اإلسارة أية مدؤملية في ل يتعلق ب ض ون اإلعالنلت.

 I.  -  إعالنات قانونية
ائت لنية فداس ش.ذ.م.م

5 املركز التجلري ابن سينل، أكدال، الربلط

الهلتف : 72 59 77 0537

M J GROUP

SARL

املصلسقة عل  بيع الحصص 
االوت لعية

تجديد القلنون ااسل�سي للشركة
العلم  الج ع  محضر  حدب 

نوف 23   25 االستثنلئي املنعقد بتلريخ 

 M J GROUP 2020، قرر شركلء شركة

SARL ذات الرأس لل 100.000 سرهم 

سكلر  زنقة   : ب  مقرهل  يوود   مالتي 

رقم 22 مكرر، الشقة 1، حي املحيط، 

الربلط.

حصص  بيع  عل   املصلسقة 

الشريكين الديد الجي2اري عبد اللطيف 

مالديد ابن الدبع علي لفلئدة الديد 

عبد  املوسن  الديد  ابراهيم،  املوسن 

هللا، الديدة املوسن الدعدية، الديدة 

املوسن مليكة مالديدة املوسن فلط ة.

رأس لل  فإن  البيع  لهذا  متبعل 

الشركة سيصبح عل  الشكل التلجي :

اللطيف  عبد  الجي2اري  الديد 

250 حصة ؛

الديد املوسن ابراهيم 170 حصة ؛

الديد املوسن عبد هللا 170 حصة ؛

الديد الجي2اري عبد الكريم  8 

حصة ؛

الديد ابن الدبع علي  7 حصة ؛

الديدة املوسن الدعدية  8 حصة ؛

الديدة املوسن مليكة  8 حصة ؛

الديدة املوسن فلط ة  8 حصة ؛

مج وع الحصص 1000 حصة.

تجديد القلنون ااسل�سي للشركة 

ب قت�سى  عليه  منصوص  هو  ك ل 

محضر الج ع العلم االستثنلئي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.1 7509

1 P

 STE PARAPHARMACIE

NAJD

SARL AU

 IM H MAG 29 BLOC A

 RESIDENCE IMAN AVENUE

TARIK IBN ZIAD TEMARA

تصفية الشركة
االستثنلئي  املحضر  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   16 بتلريخ  املؤرخ 

 2020 نوف 23   17 بتلريخ  ماملسجل 

 RE30727, رقم  تحت  بللربلط 

قرر   OR25250 ET DV8838

عل   مالقلئم  الوحيد  الشريك 

موالي  الديد  للشركة  التصفية 

يوسف العلوي مل يلي :

تصفية الشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  مقد 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

بتلريخ     73 رقم  تحت   بت لرة 

3 سيد 23 2020.

2 P

 STE HYDRO

DEVELOPPEMENT

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

8 يوليو 2020، قرر الشريك الوحيد 

في الشركة مل يلي :

ختم حدلبلت الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني بكتلبة الضبط لد  املحك ة 

سيد 23   2 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109021.
مقتطف مبيلن

3 P

GEOSOFT MAPPING

SARL AU

نقل مقر الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

بتلريخ 9 نوف 23 2020 تقرر مل يلي :

إقلمة  إج   الشركة  مقر  نقل   -  1

رقم 60، شقة رقم 1، الطلبق اامل، 

الشلرع  2 هكتلر قطلع  ، ت لرة.

من القلنون  تحديث امللسة     -  2

الداخلي للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 نوف 23   27 بتلريخ 

.1089 0

4 P

PROMOGRAINS
SA

برمموكران ش.م
شركة مجهولة االسم

رأس للهل : 6.000.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : الدار البيضلء، 
105 زامية شلرع أنفل مزنقة طه 

حدين، الطلبق الثلني
 السجل التجلري للدار البيضلء 

رقم 121371
العلسي  العلم  الج ع  في   -  I
شركة  ملدلهمي  استثنلئي  املنعقد 
بتلريخ  املنعقد  ش.م   »برمموكران« 

22 أبريل 2020، قرر مل يلي :
علي  الدلسة  استقللة  معلينة 
من  العلمي  بنعيل�سي  مع ر  بربيش 
مهلمهم كأعضلء في املجلس اإلساري.

تعيين مدراء ودس : الديدة سهلم 
الشلمني  اسريس  الديد  بنح لن، 
الشلمني  أمينة  مالديدة  هللا  بنعبد 
العلم  الج ع  غلية  إج   هللا  بنعبد 
في  سيقرر  الذي  الدنوي  العلسي 
سيد 23   31 الدنة املللية املغلقة في 

2023 ماملنعقد في  202.
قرر اوت لع املجلس اإلساري   -  II

املنعقد بتلريخ 22 أبريل 2020 :
معلينة نهلية مهلم الرئيس املدير 

العلم الديد علي بربيش.
بنح لن  سهلم  الديدة  تعيين 
كرئيدة مديرة علمة للشركة مالديد 
اسريس الشلمني بنعبد هللا ك دير علم 
مفوض للشركة إج  غلية الج ع العلم 
في  سيقرر  الذي  الدنوي  العلسي 
سيد 23   31 الدنة املللية املغلقة في 

2023 ماملنعقد في  202.
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بكتلبة  تم اإليداع القلنوني    -  III
الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 
 2020 أغدطس   13 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 3082 7.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

اإلسارة

5 P

 STE D’ELEVAGE DE
 TRANSFORMATION 

DE LA DINDE
ELDIN SA

شركة تربية متحويل الديك الرممي 
ش.م

شركة مجهولة االسم
رأس للهل : 236.800.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : إقليم برشيد، حد 
الدوالم، الحي الصنلعي الدلحل، 

تجزئة 80 م82
السجل التجلري رقم 1937

است رار نشلط الشركة
I - في الج ع العلم املنخلط العلسي 
لشركة  ملدلهمي  العلسي  مالغي2 
»شركة تربية متحويل الديك الرممي« 
ش.م املنعقد بتلريخ 30 يونيو 2020، 

قرر مل يلي :
رغم  الشركة  نشلط  است رار 
أقل  أصبحت  التي  الشركة  مضعية 

من ربع رأس لل الشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 
 2020 أغدطس   5 بتلريخ  ب23شيد 

تحت رقم 1059.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

املجلس اإلساري

6 P

أطلس كوفوار
ATLAS COUVOIRS SARL AU

 شركة محدمسة املدؤملية 
لشريك محيد

رأس للهل : 000.000. 1 سرهم
مقرهل االوت لعي : ع للة املح دية، 

 و لعة سيدي مو�سى املجدمب، 
سمار أمالس سيدي عزمز

السجل التجلري املح دية رقم 07 12

I - مفقل لقرارات الشريك الوحيد 

بتلريخ 23 أبريل 2020، قرر مل يلي :

الديد علي  معلينة استقللة   -  1

بربيش مالديد ع ر بنعيل�سي العلمي 

من مهلمهم ك دي2ين للشركة.

تعيين مدي2ين ودس للشركة   -  2

اسريس  الديد   : محدمسة  غي2  ملدة 

أمينة  الديدة  هللا،  بنعبد  الشلمني 

مهدي  مالديد  هللا  بنعبد  الشلمني 

بنزاكور.
15 من القلنون  - تغيي2 الفصل   3

ااسل�سي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

بلملح دية بتلريخ  2 أغدطس 2020 

تحت رقم 902.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

التديي2

7 P

 STE MAGHREBINE

D’AVICULTURE
MAVI SA

الشركة املغربية للدماون »ملفي« 

ش.م

شركة مجهولة االسم

رأس للهل : 5.000.000  سرهم

مقرهل االوت لعي : الدار البيضلء، 

زنقة بلب منصور، ع لرة ص الطلبق 

الرابع، فضلء بلب انفل

 السجل التجلري للدار البيضلء 

رقم 106535

I - في الج ع العلم العلسي املنعقد 

استثنلئيل ملدلهمي »الشركة املغربية 

ش.م املنعقد بتلريخ  للدماون ملفي« 

28 ملي 2020، قرر مل يلي :

علي  الدلسة  استقللة  معلينة 

من  العلمي  بنعيل�سي  مع ر  بربيش 

مهلمهم كأعضلء في املجلس اإلساري.

تعيين مدراء ودس : الديدة سهلم 

الشلمني  أمينة  مالديدة  بنح لن 

العلم  الج ع  غلية  إج   هللا  بنعبد 

في  سيقرر  الذي  الدنوي  العلسي 

سيد 23   31 الدنة املللية املغلقة في 

2021 ماملنعقد في 2022.

قرر اوت لع املجلس اإلساري   -  II

املنعقد بتلريخ 28 ملي 2020 :

معلينة نهلية مهلم الرئيس املدير 

العلم الديد علي بربيش.

بنح لن  سهلم  الديدة  تعيين 

كرئيدة مديرة علمة للشركة مالديد 

اسريس الشلمني بنعبد هللا ك دير علم 

مفوض للشركة إج  غلية الج ع العلم 

في  سيقرر  الذي  الدنوي  العلسي 

سيد 23   31 الدنة املللية املغلقة في 

2021 ماملنعقد في 2022.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  III

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 أغدطس   13 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 73081 .
من أول املدتخرج ماإلشلرة

اإلسارة

8 P

BANCHEREAU MAROC
SA

بلنشرم ملرمك ش.م

شركة مجهولة االسم

رأس للهل : 00 .123.610 سرهم

مقرهل االوت لعي : الدار البيضلء، 

تكنوبول مطلر مح د الخلمس

السجل التجلري رقم 126183

است رار نشلط الشركة
I - في الج ع العلم املنخلط العلسي 

لشركة  ملدلهمي  العلسي  مالغي2 

»بلنشرم ملرمك« ش.م املنعقد بتلريخ 

26 يونيو 2020، قرر مل يلي :

رغم  الشركة  نشلط  است رار 

أقل  أصبحت  التي  الشركة  مضعية 

من ربع رأس لل الشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 أغدطس   13 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 3080 7.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

املجلس اإلساري

9 P

 STE NOUVELLE D’ELEVAGE
DE DINDE
SONEDI SA

الشركة الجديدة لت2بية الديك 
صونيدي

شركة محدمسة املدؤملية
 لشريك محيد

رأس للهل : 200.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : كلم 25 الطريق 
الدلحلية ازمور، الج لعة القرمية 
حد الدوالم، إقليم سطلت، برشيد

السجل التجلري رقم 2623
I - مفقل لقرارات الشريك الوحيد 
بتلريخ 23 نوف 23 2015، قرر مل يلي :
سعد  الديد  استقللة  معلينة 
ك دي2  مهلمه  من  العلمي  بنعيل�سي 

للشركة.
القلنون  من  الفصل  1  تغيي2 

ااسل�سي.
II - مفقل لقرارات الشريك الوحيد 

بتلريخ   ملي 2020، قرر مل يلي :
علي  الدلسة  استقللة  معلينة 
من  العلمي  بنعيل�سي  مع ر  بربيش 

مهلمهم ك دي2ين للشركة.
غي2  ملدة  ودس  مدي2ين  تعيين 
بنح لن  سهلم  الديدة   : محدمسة 

مالديد اسريس الشلمني بنعبد هللا.
القلنون  من  الفصل  1  تغيي2 

ااسل�سي.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  III
االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 
2020 تحت  5 أكتوبر  ب23شيد بتلريخ 

رقم 1313.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

التديي2

10 P

AGRICOLE CENTER
SARL

أكريكول سلنت2 ش.م.م
شركة محدمسة املدؤملية
رأس للهل : 200.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : الطلبق الدفلي، 
مكتب 55 املبنى اإلساري رقم 801 

مع ل العلف سلبقل، الحي الصنلعي 
سيدي ابراهيم، فلس
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السجل التجلري فلس رقم 67 57

I - مفقل ملحضر الج ع العلم الغي2 

سبت 23   30 بتلريخ  للشركلء  العلسي 

2020، قرر مل يلي :

 60 تفويت  عل   املصلسقة   -  1

حصة اوت لعية في ملكية الديد علي 

بربيش إج  شركة سعيدة انفيدت.
2 - تغيي2 الفصل 6 م7 من القلنون 

ااسل�سي للشركة.

ااسل�سي  القلنون  اعت لس   -  3

املعدل.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

2020 تحت  20 أكتوبر  بفلس بتلريخ 

رقم 2020/2760.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

املدي2

11 P

ZALAR AFRICA
SA

زاالر افريكل ش.م

شركة مجهولة االسم

رأس للهل : 6.000.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : الدار البيضلء، 

زامية شلرع أنفل مزنقة طه حدن، 

إقلمة انفل 105

السجل التجلري 335655

است رار نشلط الشركة
I - في الج ع العلم املنخلط العلسي 

مالغي2 العلسي ملدلهمي لشركة »زاالر 

افريكل« ش.م املنعقد بتلريخ 29 يونيو 

2020، قرر مل يلي :

رغم  الشركة  نشلط  است رار 

أقل  أصبحت  التي  الشركة  مضعية 

من ربع رأس لل الشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 أكتوبر  بتلريخ  1  البيضلء 

تحت رقم 9820 7.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

املجلس اإلساري

12 P

 PRODUITS FRAIS

DISTRIBUTION
SA

توزيع املنتجلت الطرية ش.م

شركة مجهولة االسم

رأس للهل : 5.000.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : الدار البيضلء، 

80 زامية زنقة أمالس زيلن مزنقة بالي 

الع لرة »س«

السجل التجلري رقم 9 1581
I - في الج ع العلم العلسي الدنوي 

املنتجلت  »توزيع  شركة  ملدلهمي 

بتلريخ  املنعقد  ش.م   الطرية« 

29 يونيو 2020، قرر مل يلي :

تجديد مكللة الديد امح د فؤاس 

الشلمني بنعد هللا كعضو في املجلس 

غلية  إج   أي  سنوات   6 ملدة  اإلسارة 

الذي  الدنوي  العلسي  العلم  الج ع 

في  املغلقة  املللية  الدنة  في   سيقرر 

31 سيد 23 2023 ماملنعقد في  202.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 أكتوبر  بتلريخ  1  البيضلء 

تحت رقم 9822 7.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

اإلسارة

13 P

LEGACY
الشركة ذات املدؤملية املحدمسة

فتح فرع
تلقته  رسمي  عقد  ب قت�سى   -  I

ااستلذة نزهة حدني الدنو�سي موثقة 

سبت 23   30 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

2019، قرر الج ع العلم الغي2 العلسي 

املدؤملية  ذات  بللشركة  للشركلء 

رأس للهل   LEGACY املحدمسة 

مقرهل االوت لعي  سرهم،   1.100.000

حي  املنصور،  يعقوب  حي  بللربلط، 

املنزه، مركب املنلل، زامية شلرع القوات 

املدلحة امللكية مشلرع املدي2ة، رقم   

م5، مسجلة بللسجل التجلري للربلط 

تحت الرقم التحليلي 83633 مل يلي :

محل  بتطوان،  للشركة  فتح فرع 
رقم 3، الطلبق اار�سي، املركز التجلري 
كلرفور ابي2ملر�سي، شلرع 9 أبريل تحت 

.LEGACY SUCCURSALE   اسم
تعيين الديد مح د طلرق الحجوجي 

ك دير للفرع مع تحديد صالحيلته.
 : التجلرية  العالمة  إلحلق 
ماوهة  في   RAFINITY TETOUAN
بتطوان،  الكلئن  التجلري  املحل 
3، الطلبق اار�سي، املركز  محل رقم 
 9 شلرع  التجلري كلرفور ابي2ملر�سي، 
مثيقة  إشهلرية  لوحة  أية  مفي  أبريل 
سندات  فواتي2،   : تجلرية  أم  إسارية 

التدليم، سندات الطلبلت، إلخ...
بلملركز  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
بتلريخ  لتطوان  لالستث لر   الجهوي 

20 يوليو 2020.
من أول النسخة ماإلشلرة

املدي2

14 P

PRESTIZAK
السجل التجلري رقم : 80191 
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
تلقته  رسمي  عقد  عل   بنلءا   -  I
الدنو�سي  حدني  نزهة  ااستلذة 
موثقة بللدار البيضلء بتلريخ 3 نوف 23 
2020، قلم كل من الديد كريم شيهل، 
الديد أمين شيهل، الديدة كوثر شيهل 
القلنون  بوضع  إلهلم شيهل  مالديدة 
الخصلئص  ذات  لشركة  ااسل�سي 

التللية :
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
.PRESTIZAK : التد ية

املقر االوت لعي : الدار البيضلء، 3 
زنقة ايت امرير، شلرع موالي يوسف.
: يت ثل غرض  الغرض االوت لعي 

الشركة في مل يلي :
اإلنعلش العقلري ؛

الكراء،  البيع،  الشراء،  االقتنلء، 
ااخذ بلإليجلر لج يع اارا�سي املبنية 
أم الغي2 مبنية مكذلك و يع العقلرات 

املتواودة في املغرب ؛

)عن  اارا�سي  قي ة  من  الرفع 

التجهيز،  التجزئة،  ع ليلت  طريق 

مإعداسهل للبنلء متشييد و يع املبلني 

لل هن،  للتجلرة،  للدكن،  املعدة 

للصنلعة أم أي استغالل آخر( ؛

بلمللكية  بيعهل  العقلرات،  تحويل 

املشت2كة في شكل تجزئلت أم محدات، 

مكذلك تديي2هل عن طريق الكراء ؛

املدله ة املبلشرة أم الغي2 مبلشرة 

كيف ل كلن شكلهل، في نشلط مقلمالت 

املرتبطة  فرسية  أم  اوت لعية  أخر  

بنشلط الشركة ؛

الع ليلت  و يع  علمة،  مبصفة 

املنقولة ماملللية  العقلرية،  التجلرية، 

املرتبطة بصفة مبلشرة أم غي2 مبلشرة 

الدللفة  بلاغراض  كليل  أم  وزئيل 

مشلبهة  أخر   بأغراض  أم   الذكر 

أم مرتبطة.

سنة تبتدئ من تلريخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة بللسجل التجلري.

 100.000  : االوت لعي  الرأس لل 

حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 

100 سرهم للحصة  اوت لعية بقي ة 

الواحدة مقد ة بين الشركلء حدب 

الحصص التللية :

الديد كريم شيهل 250 حصة ؛

الديد أمين شيهل 250 حصة ؛

الديدة كوثر شيهل 250 حصة ؛

الديدة إلهلم شيهل 250 حصة.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

سيد 23 من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة.

القلنون ااسل�سي  عين   : التديي2 

محيد  ك دي2  شيهل  مح د  الديد 

للشركة ملدة غي2 محدمسة.

املدؤملية  ذات  الشركة  تكون 

في  ملزمة   PRESTIZAK املحدمسة 

و يع ااحوال مسمن اإلسالء بأي إذن، 

بللتوقيع االوت لعي مالبنكي.

ااربلح : من ااربلح الصلفية مبعد 

تخصم  الدلبقة،  الخدلرات  خصم 

20/1 عل  ااقل لتأسيس االحتيلطي 

إشلرة  رهن  يوضع  مالبلقي  القلنوني 

الج عية الع ومية.
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مللف  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط  كتلبة  لد   التأسيس 
 بلملحك ة التجلرية للدار البيضلء بتلريخ 

19 نوف 23 2020 تحت رقم 28519.
الشركة مسجلة   : التسجيل   -  III
بللسجل التجلري للدار البيضلء تحت 

رقم 80191 .
من أول النسخة ماإلشلرة

املدي2

15 P

MALAKBEL
SARL

التأسيس
بللنلضور  عرفي  عقد  ب ووب 
تم   2020 أكتوبر   21 بتلريخ 
لشركة  ااسل�سي  القلنون  مضع 
ذات  شركة   MALAKBEL SARL

مدؤملية محدمسة
.MALAKBEL SARL : التد ية

استي2اس متصدير مدعل   : الهدف 
املواس  الشيشة،  فحم  الشيشة، 

الغذائية مااوهزةاملنزلية ؛
مبصفة علمة كل الخدملت ذات 
إليهل  املشلر  بلاهداف  مبلشرة  صلة 
أعاله أم القلسرة عل  توسيع متطوير 

الشركة.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تأسيدهل  تلريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهلئي.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
موزع عل  1000 حصة من فئة 100 

سرهم كللتلجي :
الديد بلغلزي مح د 00  حصة ؛
الديد بلغلزي سعيد 300 حصة ؛
الديد الصغي2 علي 300 حصة ؛

املج وع 1000 حصة.
الديد  عين   : الشركة  تديي2 
ملدة  للشركة  ك دي2  مح د  بلغلزي 

غي2 محدسة.
بني  زرمالة  حي   : االوت لعي  املقر 

انصلر النلضور.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوف 23   19 االبتدائية بللنلضور يوم 

2020 تحت رقم 3586.
16 P

AKOUDA
SARL

التأسيس
بللنلضور  عرفي  عقد  ب ووب 
مضع  تم   2018 ملي   23 بتلريخ 
 AKOUDA القلنون ااسل�سي لشركة 
SARL شركة ذات مدؤملية محدمسة

.AKOUDA SARL : التد ية
الهدف : إنشلء مواقع االنت2نيت ؛

مبصفة علمة كل الخدملت ذات 
إليهل  املشلر  بلاهداف  مبلشرة  صلة 
أعاله أم القلسرة عل  توسيع متطوير 

الشركة.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تأسيدهل  تلريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهلئي.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
موزع عل  1000 حصة من فئة 100 

سرهم كللتلجي :
 1000 عث لن  اقوضلض  الديد 

حصة ؛
املج وع 1000 حصة.

الديد  عين   : الشركة  تديي2 
للشركة  ك دي2  عث لن  اقوضلض 

ملدة غي2 محدسة.
علي  امالس  سمار   : االوت لعي  املقر 

ع ر فرخلنة، النلضور.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور يوم 5 يونيو 2018 

تحت رقم السجل التجلري 17531.
17 P

HDID CONSULTANTS
 ، زنقة معطي وزمجي )زنقة فريول سلبقل( أنفل، 

الدار البيضلء

 FADILE ET BICHA
DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 8.880.000 سرهم

الكلئن مقرهل : 16، زنقة ويالجي 
غلفي2ي، عين الدبع، الدار البيضلء

السجل التجلري : 93357
نقل مقر الشركة

العلمة  الج عية  ب ووب   -  I
في  املنعقدة  للشركلء  العلسية   غي2 

28 سبت 23 2020، تقرر مل يلي :

الدار  إج   الشركة  مقر  نقل 
غلفي2ي،  ويالجي  زنقة   18 البيضلء، 

عين الدبع.
التعديل التالزمي للنظلم ااسل�سي.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  II
بكتلبة الضبط لد  املحك ة التجلرية 
للدار البيضلء بتلريخ 3 سيد 23 2020 

تحت رقم 756073.
18 P

HDID CONSULTANTS
 ، زنقة معطي وزمجي )زنقة فريول سلبقل( أنفل، 

الدار البيضلء

AGMA RABAT
 مسيط التأمين الخلضع للقلنون 

رقم 99-17 املصدر ملدمنة التأمينلت
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك محيد
رأس للهل : 300.000 سرهم

الكلئن مقرهل : الربلط، 29 شلرع 
»بلتريك لومومبل« الشقة رقم 3، 

الطلبق اامل
السجل التجلري : 135223

التعريف الجبلئي : 33607391
الزيلسة في رس لل الشركة

الشريك  قرارات  ب ووب   -  I
 ،2020 نوف 23   16 بتلريخ  الوحيد 
رس لل  في  الزيلسة  معلينة  ت ت 
سرهم   700.000 ب بلغ  الشركة 
بتقدمة نضية، ال�سيء الذي نتج عنه 
رفع الرس لل من 300.000 سرهم إج  

1.000.000 سرهم.
للنظلم  التالزمي  التعديل   -  II

ااسل�سي.
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  III
بكتلبة الضبط لد  املحك ة التجلرية 
للربلط بتلريخ 2 سيد 23 2020 تحت 

رقم 5870.
19 P

KAI GRAPHIQUE شركة
قرار تصفية مدبقة

العلم  الج ع  انعقلس  ب قت�سى 
 2019 سبت 23  االستثنلئي بتلريخ  2 
 KAI GRAPHIQUE قرر شركلء شركة
محدسة مدؤملية  ذات  شركة 

 رأس للهل 10.000 سرهم مالتي مقرهل 
االوت لعي هو : الربلط، حي الريلض، 
قطلع 9، إقلمة عليدة، شقة رقم 5.

مكذلك  لشركة  املدبقة  تصفية 
تشطيب عليهل من النشلط التجلري 
سبت 23  تلريخ  2  من  ابتداء  مذلك 

.2019
العلوي  كنزة  الديدة  تد ية 
 KAI لشركة  ك صفية  اإلس لعيلي 

.GRAPHIQUE
حي  الربلط،   : هو  التصفية  مقر 
عليدة،  إقلمة   ،9 قطلع  الريلض، 

شقة رقم 5.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2019 نوف 23   5 التجلرية بللربلط في 

تحت رقم 102918.
20 P

HM CORPORATION
SARL

شركة هـ م كوربوراسيون ش.م.م
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

12، زنقة ص23ي بوو عة، الطلبق 
اامل، رقم 6، الدار البيضلء
السجل التجلري 377119
هبة الحصص االوت لعية

املصلسقة عل  القلنون ااسل�سي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الدار البيضلء بتلريخ 9 نوف 23 2020 
شركة  م كوربوراسيون«  »هـ  لشركة 
رأس للهل  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

300.000 سرهم تقرر مل يلي :
اوت لعية  حصة   1.050 هبة 
لفلئدة  املزمار  اإلله  عبد  طرف  من 

الديدة سعيدة البلي.
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنلئي املنعقد في الدار البيضلء 
لشركة  2020 نوف 23   9  بتلريخ 
ذات  شركة  كوربوراسيون«  م  »هـ 
رأس للهل  املحدمسة  املدؤملية 

300.000 سرهم تقرر مل يلي :
إقرار هبة الحصص االوت لعية.

تأكيد تعيين الديد كريم املزمار 
مدي2ين  املزمار  مح د  مالديد 

للشركة ملدة غي2 محدسة.
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من  م2    7  ،6 الفصول  تغيي2 
القلنون ااسل�سي للشركة.

ااسل�سي  القلنون  عل   املصلسقة 
الجديد.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
 2020 سيد 23  بتلريخ    البيضلء 

تحت رقم 756216.
بيلن مختصر

21 P

TIPEL
SARL

شركة تيبل ش.م.م
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
7 ، شلرع لاليلقوت الطلبق 5

الدار البيضلء
السجل التجلري 65287

تفويت الحصص االوت لعية
املصلسقة عل  القلنون ااسل�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الدار البيضلء بتلريخ 3 نوف 23 2020 
لشركة »تيبل« شركة ذات املدؤملية 
سرهم   100.000 رأس للهل  املحدمسة 

تقرر مل يلي :
اوت لعية  حصة   1.000 تفويت 
الديد  طرف  من  حصة   7 0 منهل 
من  حصة   60 أخطلب،  لحدن 
60 حصة من  طرف مح د أخطلب، 
60 حصة  طرف اس لعيل أخطلب، 
  0 من طرف عبد الهلسي أخطلب، 
 20 حصة من طرف أمينة أخطلب، 
حصة من طرف فلط ة أخطلب م20 
حصة من طرف زينب أخطلب لفلئدة 

الديد سعيد افنين.
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنلئي املنعقد في الدار البيضلء 
بتلريخ   نوف 23 2020 لشركة »تيبل« 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
تقرر سرهم   100.000  رأس للهل 

مل يلي :
الحصص  تفويت  إقرار 

االوت لعية.
استقللة الديد اس لعيل أخطلب 

من مهلمه ك دي2 للشركة.

تعيين الديد سعيد افنين مدي2 
محيد للشركة ملدة غي2 محدسة.

الديد  بتوقيع  الشركة  التزام 
سعيد افنين.

من  م15   7  ،6 الفصول  تغيي2 
القلنون ااسل�سي للشركة.

ااسل�سي  القلنون  عل   املصلسقة 
الجديد.

  3 إج  الفصل   15 تغيي2 الفصل 
من القلنون ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
 2020 سيد 23   3 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 756052.
بيلن مختصر

22 P

SOURCE MOTORS
SARLAU

في محرر  عرفي  عقد   ب قت�سى 
نظلم  تكوين  تم   2020 نوف 23   20
املدؤملية  ذات  لشركة  أسل�سي 
محيد  شريك  ذات  املحدمسة 

خصلئصهل كللتلجي :
SOURCE MOTORS : التد ية

الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 
التللية :

الجديدة  الديلرات  استي2اس 
ماملدتع لة.

االستي2اس مالتصدير.
استي2اس معدات اإلسعلف مالعتلس.
زنقة  مكرر   12  : املقر االوت لعي 

لبلن شقة رقم 3 املحيط الربلط.
 10.000  : االوت لعي  الرأس لل 
سرهم مقدم إج  100 حصة قي ة كل 

ماحدة 100 سرهم.
التديي2 : تم تعيين الديدة مليكة 
التعريف  لبطلقة  الحلملة  النلفع 
ك دي2ة   K209917 رقم  الوطنية 

محيدة للشركة مملدة غي2 محدمسة.
مضع  تم  القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 
بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 8069 1.
22Pمكرر

 HOPITAL PRIVE DE 
CASABLANCA AIN SEBAA

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital De 1.000.000 Dhs

 Siège Social : 279 BH
CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

 CASABLANCA
RC : 431357

Identifiant Fiscal n° : 34460126
است رارية النشلط

ب ووب قرارات الشريك الوحيد 
بتلريخ 28 سبت 23 2020 تقرر مل يلي :

است رارية النشلط.
إعطلء الصالحيلت.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ البيضلء  للدار   التجلرية 
3 سيد 23 2020 تحت رقم 756137.
23 P

LA SOCIETE AIR INDUSTRIE
SARL

ذات رأس لل قدره 6.000.000 
سرهم

املقر االوت لعي : الربلط، املحيط 
  ، زنقة أبيدولن

محضر االوت لع العلم االستثنلئي
ب قت�سى محضر االوت لع العلم 
االستثنلئي املؤرخ في 18 يونيو 2015، 

تقرر مل يلي :
علئشة  الديدة  بوفلة  التصريح 

أمزيوقة.
تأكيد الديد امح د كنزي ك دي2 

للشركة.
من  اوت لعية  حصص  تفويت 

طرف الديد مح د أمزيوقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   5 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

.2015
24 P

س.ت.م دابليو طرونس
الهلتف : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2020 نوف 23   23 بلملح دية يوم 
مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد بللخصلئص التللية :

التد ية : س.ت.م سابليو طرمنس.

القنيطرة،     : االوت لعي  املقر 

فلوري مكتب    انوال ع لرة  شلرع 

.II رقم 23، مي وزا

املدة : 99 سنة.

نقل   : الشركة  موضوع 

املدتخدمين - نقل البضلئع.

 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.

مسيع  الديد  إج   أسند   : التديي2 

بيل�سي.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بلملح دية بتلريخ 

2020. سجل تجلري رقم  23 نوف 23 

.57315

25 P

BORA-MAR-CAFE

SARL-AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي : تجزئة 

1582 إقلمة الوفل سوق الدبت

القنيطرة

رقم التقييد في السجل التجلري 

55965

رفع رأس لل الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 أغدطس  في    املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

223.000 سرهم.

إج   سرهم   100.000 من  أي 

تقديم   : سرهم عن طريق   323.000

حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ بللقنيطرة   االبتدائية 

  سيد 23 2020 تحت رقم 235 .

26 P
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IL TRAVAUX IMMO
الهلتف : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2020 أبريل   21 يوم  بلملح دية 

مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد بللخصلئص التللية :

التد ية : ا.ل طرافو امو.

املقر االوت لعي : شلرع أنوال ملرتي2 

عبد الدللم بن مح د ع لرة الزيتونة 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : أشغلل مختلفة 

أم للبنلء، بيع أسمات البنلء، التجلرة.

 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.

التديي2 : أسند إج  الديد لحدن 

اموضرمك.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بلملح دية بتلريخ 

2020. سجل تجلري رقم  سيد 23    

.57579

27 P

مكتب االستشلرة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شلرع القلهرة كومطراف 1، ت لرة

الهلتف : 8 .2 . 05.37.6

الفلكس :  7.6 . 05.37.6

VISION AFNANE
SARL AU

ش م م ذات الشريك الوحيد

الكلئن مقرهل : الطلبق اار�سي

للع لرة الكلئنة بتجزئة ريلض 

اإلس لعيلية مكنلس

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم  قد   2020 أكتوبر   16

 VISION AFNANE SARL شركة 

املحدمسة  املدؤملية  ذات   AU

تح ل  مالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصلئص التللية :

 VISION AFNANE  : التد ية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.
 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.
مموزع  تلور   : االوت لعي  الهدف 

ملنتجلت الزولج مالنظلرات.
الدلعلت  منتجلت  تلور 

ماملجوهرات مااكددوات.
الشركلء : مصطفى العنلبي 1000 

حصة.
: مصطفى العنلبي مدي2  التديي2 

للشركة.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 
 2020 ب كنلس بتلريخ فلتح سيد 23 

تحت رقم 51509.
28 P

ARJURECO شركة
SARL A.U

تغيي2 املوضوع االوت لعي للشركة
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املنعقد بتلريخ 19 نوف 23 2020 تقرر 
لشركة  االوت لعي  املوضوع  تغيي2 

ARJURECO SARL A.U كللتلجي :
املوضوع االوت لعي :

املللية  االستشلرة  مهنة  م لرسة 
مالقلنونية مالجبلئية مالعقلرية.

و يع  في  مالتدريب  التكوين 
امليلسين.

مواكبة املقلمالت في برامج الت ويل 
املختلفة.

التحكم مالوسلطة.
است2ساس الديون.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
 2020 سيد 23  فلتح  بتلريخ  بوودة 
رقم  تحت  التجلري  بللسجل  مقيد 

.2768
29 P

NORTHWEST CAPITAL
ش.م.م ذات شريك محيد

املقر االوت لعي : زنقة الزرقطوني

ع لرة 32، شقة رقم 29

الطلبق اامل، طنجة

ب ووب عقد عرفي محرر بطنجة 

ماملسجل   ،2020 أكتوبر   19 بتلريخ 

أكتوبر   21 بتلريخ  املدينة  بنفس 

.2020

رقم  تحت  الوارسات  سجل 

تأسيس  تم   ،202000000877052

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 

الخصلئص  مذات  محيد  شريك 

التللية :

 NORTHWEST  : الشركة  اسم 

CAPITAL ش.م.م ذات شريك محيد.

املوضوع : يت ثل موضوع الشركة 

في املغرب م/أم في الخلرج سواء بصفة 

مبلشرة أم غي2 مبلشرة سواء لحدلبهل 

بلملدله ة، أم  الغي2  لحدلب   أم 

في ل يلي :

اإلنعلش العقلري.

التلبعة  مالتجهيز  البنلء  أع لل 

لج يع املقلمالت املع لرية.

التجزئة مالتهيئة ماإلع لر.

ماستي2اس  متجلرة  متوزيع  تدويق 

متصدير كل مواس البنلء.

ماستغالل مقلمالت  مشراء  إنشلء 

البنلء مااشغلل م)اإلنعلش العقلري(.

سراسة مإنجلز متعزيز كل ااشغلل 

الفنية  ااع لل  )البنلء،  الع ومةي 

بطريقة  سواء   )... مغي2هل  مالطرق 

مبلشرة أم غي2 مبلشرة.

االخت2اع  براءات  عل   الحصول 

املعللجة  مطرق  التجلرية  مالعالملت 

مالتنلزل  ماقتنلئهل  متوفي2هل  متفويتهل 

عنهل ماستغاللهل، مكذا إحضلر و يع 

الرخص.

تديي2 محطلت البنزين.

ال  املثلل  سبيل  عل   هذا  كل 

أمسع  عل   تأميله  ميتعين  الحصر، 

نطلق م كن.

ت ثيل الشركلت املحلية مااونبية 
املبلشرة  غي2  أم  املبلشرة  ماملدله ة 
في كل الع ليلت أم املقلمالت التي قد 
الشركة  ب وضوع  عالقة  لهل  تكون 

مغي2هل من شتى اانواع.
الع ليلت  كل  علمة،  مبصفة 
مالتجلرية  املنقولة  مغي2  املنقولة 
تكون  قد  التي  كلنت  مه ل  املللية  أم 
لهل عالقة من قريب أم من بعيد مع 
شأنهل  من  التي  أم  الشركة  نشلط 

الع ل عل  تطويرهل.
الزرقطوني،  زنقة   : الشركة  مقر 
الطلبق   ،29 رقم  شقة   ،32 علرة 

اامل، طنجة.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تقييدهل  تلريخ  من  ابتداء  سنة   99
مل عدا في حلالت  بللسجل التجلري، 
الفسخ املبكر أم الت ديد املنصوص 

عليه ض ن هذا القلنون ااسل�سي.
يبلغ رأس لل الشركة   : الرأس لل 
 100 إج   سرهم مهو مقدم   10.000
100 سرهم لكل ماحدة  حصة بقي ة 
بكلملهل  ممحررة  كليل  مكتتبة  منهل 
ممدندة للشريك الوحيد املشلر إليه.
عليه  تنص  ملل  مخالفل   : التديي2 
عين  أعاله،   15 الفصل  مقتضيلت 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدمسة :
بل لحي،  انلس  مح د  الديد 
 ،1980 سيد 23   21 بتلريخ  املزساس 
لبطلقة  الحلمل  الجندية،  املغربي 
 ،A 29913 رقم  الوطنية  التعريف 
زنقة   ،6 البيضلء،  بللدار  الدلكن 
إقلمة  القلسم،  أبو  الزهرامي 
حي   10 شقة   2 الطلبق  القصر  ، 

املدتشفيلت، الدار البيضلء.
بتوقيعه  الشركة  يلزم  الذي 

الوحيد.
هذا  يقبل  أنه  املدي2  صرح 
التعيين، موكدا ب حض إراسته أنه ال 
يوود أي تنلفي أم منع ي كن أن يعيق 

هذا التعيين.
فديتم تحديده ض ن  أمل أوره، 

عقد الحق.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  غلية 31 سيد 23.
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ااربلح  تقتطع من هذه   : ااربلح 
االحتيلط  إلنشلء   %5 الصلفية 
القلنوني مل سام هذا ااخي2 يقل عن 

7/5 من الرأس لل.
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم 
لد  كتلبة ضبط املحك ة التجلرية 
 ،2020 نوف 23   19 بتلريخ  بطنجة، 

تحت رقم 235819.
30 P

ااستلذ سح لن املزريلحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شلرع مح د الخلمس مشلرع 
الزرقطوني إقلمة الجوهرة الزرقلء، رقم 6

طنجة

GESTAF شركة
ش.م.م

تفويت حصص اوت لعية
تحيين القلنون ااسل�سي للشركة

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 
أغدطس   17  -  10 بتلريخ  بطنجة 
التبلجي،  خللد  الديد  فوت   ،2020
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
حصة   500  -  A25398  رقم
الشركة  في  ي لكهل  التي  اوت لعية 
ذات  شركة   GESTAF املد لة 
رأس للهل  املحدمسة،  املدؤملية 
االوت لعي  مقرهل  سرهم،   100.000
ANTEE، زنقة اإلملم  بطنجة، ع لرة 
اامل،  الطلبق   ،A6 رقم  الغزاجي، 
بطنجة  التجلري  بللسجل  املقيدة 
الديد  لفلئدة   ،73 39 رقم  تحت 
لبطلقة  الحلمل  ازميتني،  خليل 

.K277877 التعريف الوطنية رقم
تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 
أغدطس   17  -  10 بتلريخ  بطنجة 
القلنون ااسل�سي  تم تحيين   ،2020

للشركة.
تم يوم   : القيد بللسجل التجلري 
 6016 تحت الرقم   2020 نوف 23    

للسجل الت2تيبي.
ااستلذ سح لن املزريلحي

موثق بطنجة

31 P

ااستلذ سح لن املزريلحي
موثق بطنجة

2، ملتقى شلرع مح د الخلمس مشلرع 
الزرقطوني إقلمة الجوهرة الزرقلء، رقم 6

طنجة

 NEWLINE STATION شركة
SERVICE

ش.م.م
هبة حق الرقبة لحصص اوت لعية
تحيين القلنون ااسل�سي للشركة

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 
سبت 23   1  -  10 بتلريخ  بطنجة 
نبيلة  اآلندة  مهبت   ،2020
الحلملة لبطلقة التعريف  العزمزي، 
K18 3 8 - 20 حصة  الوطنية رقم 
الشركة  في  ت لكهل  التي  اوت لعية 
 NEWLINE STATION املد لة 
املدؤملية  ذات  شركة   SERVICE
سرهم،   10.000 رأس للهل  املحدمسة، 
كيلومت2  بطنجة،  االوت لعي  مقرهل 
بللسجل  املقيدة  تطوان،  طريق   5
 ،97905 التجلري بطنجة تحت رقم 
العزمزي،  علسل  الديد  لفلئدة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.K275282 رقم
تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 
2020، تم  بطنجة بتلريخ  1 نوف 23 

تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.
تم يوم   : القيد بللسجل التجلري 
 6017 تحت الرقم   2020 نوف 23    

للسجل الت2تيبي.
ااستلذ سح لن املزريلحي

موثق بطنجة

32 P

ااستلذ سح لن املزريلحي
موثق بطنجة

2، ملتقى شلرع مح د الخلمس مشلرع 
الزرقطوني إقلمة الجوهرة الزرقلء، رقم 6

طنجة

NEW LINE FASHION شركة
ش.م.م

هبة حق الرقبة لحصص اوت لعية
تحيين القلنون ااسل�سي للشركة

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 

 ،2020 سبت 23  بتلريخ  1  بطنجة   
الحلملة  مهب الديد مكي العزمزي، 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
اوت لعية  حصة   K1608 - 1500
املد لة  الشركة  في  ي لكهل  التي 
شركة   NEW LINE FASHION
رأس للهل  ذات املدؤملية املحدمسة، 
5.000.000 سرهم، مقرهل االوت لعي 
تطوان،  طريق   5 كيلومت2  بطنجة، 
بطنجة  التجلري  بللسجل  املقيدة 
الديد  لفلئدة   ،28583 رقم  تحت 
لبطلقة  الحلمل  العزمزي،  علسل 

.K275282 التعريف الوطنية رقم
تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  املزريلحي،  سح لن  ااستلذ 
2020، تم  16 نوف 23  بطنجة بتلريخ 

تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.
تم يوم   : القيد بللسجل التجلري 
 5891 2020 تحت الرقم  28 أكتوبر 

للسجل الت2تيبي.
ااستلذ سح لن املزريلحي

موثق بطنجة

33 P

GHARGO IMMOBILIERE
SARL AU

غلروو إموبيليي2
شركة ذات مدؤملية محدمسة

شريك محيد
املقر االوت لعي : طنجة، 1، شلرع 

بيتهوفن، شقة رقم 139
نقل املقر االوت لعي

اوت لع  محضر  من  يدتفلس 
في املؤرخ  الع ومية   الج عية 
ااخي2ة  هذه  أن   ،2020 ف23اير   17

قررت :
لشركة  االوت لعي  املقر  نقل 
لشريك  ش.م.م  إموبيليي2«  »غلروو 
1، شلرع بيتهوفن،  محيد من طنجة، 
الربلط  طريق   : إج    ،139 شقة رقم 
 69 الطلبق الرابع شقة رقم   22 رقم 

في نفس املدينة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ التجلرية  بلملحك ة   الضبط 
10 نوف 23 2020 تحت رقم  616.

قصد البيلن مالتأشي2

املدي2

34 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96- 0

FAX: 05 28-81-96- 1

STE BASMOUM TRANS
 SNC

شركة تضلمن 

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

2020 بلشتوكة ايت بلهل   2 نوف 23 

تضلمن  ذات  شركة  قوانين  حررت 

خصلئصهل كللتلجي :

 STE BASMOUM االسم : شركة

TRANS

املدتخدمين  نقل   : ااهداف 

لحدلب الغي2.

البويبلت  سمار   : االوت لعي  املقر 

انشلسن اشتوكة ايت بلهل.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهلئي.

في  حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

إج   مقدم  سرهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بث ن 100 سرهم للواحد 

موزع كللتلجي :

 500 بد وم  الحدين  الديد 

حصة.

الديد خليجه بليه 250 حصة.

الديد ايجة بليه 250 حصة.

املج وع : 1000 حصة.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

سيد 23 من كل   31 ينلير م تنتهي في 

سنة.

الشركة  بتديي2  يقوم   : التديي2 

الحدين  الديد  محدمسة  غي2  مملدة 

بد وم.

اإلمضلءات  تكون   : اإلمضلءات 

للديد  فقط  مالبنكية  االوت لعية 

الحدين بد وم.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 

فلتح  بتلريخ  بلنزكلن  االبتدائية 

سيد 23 2020 تحت رقم 2122.

35 P
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STE SALIM HOT
SARL A ASSOCIE UNIQUE

 Adresse : N° 377 BLOC A HAY
 ALWIFAQ ZOUAGHA HAUT -

FES
R.C : 36351 - T.P : 13439830
 I.F : 40422554 - C.N.S.S :

8819156
ICE : 001446172000027

حل الشركة
غي2  العلم  الج ع  ب قت�سى 
 2020 سبت 23   30 بتلريخ  العلسي 
 SALIM فإن الشريك الوحيد لشركة
HOT شركة محدمسة املدؤملية ذات 
شريك محيد رأس للهل 10.000 سرهم 
بلوك أ   377 ممقرهل االوت لعي رقم 
قرر  حي الوفلق زماغة العليل فلس، 

مل يلي :
.SALIM HOT حل شركة

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 
شريك محيد.

تد ية الديد سليم مكوار الحلمل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
 SALIM ك صفي لشركة   C3953 9
HOT شركة محدمسة املدؤملية ذات 

شريك محيد.
ب قرهل  الشركة  حل  تم  قد 
حي  أ  بلوك   377 رقم  االوت لعي 

الوفلق زماغة العليل فلس.
لد   تم  قد  القلنوني  الوضع  إن 
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
بفلس بتلريخ 23 نوف 23 2020 تحت 

رقم  2020/326.
36 P

شركة أوملبيس أمبوغ
OLYMPUS IMPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة 
لشريك محيد

يقدر رأس للهل ب 1.000.000 سرهم
العنوان : شلرع املهدي بن بركة

سنت2 التجلري متجر املوولر رقم 15 
حي الريلض، الربلط

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
23 سبت 23 2020 اتفق الج ع العلم 

لشركة »أمملبيس أمبوغ« شركة ذات 
محيد  لشريك  محدمسة  مدؤملية 
سرهم   1.000.000 يقدر رأس للهل ب 
بللعنوان  االوت لعي  مقرهل  ميوود 
شلرع املهدي بن بركة سنت2   : التلجي 
حي   15 رقم  املوولر  متجر  التجلري 

الريلض، الربلط.
قرر الج ع العلم لشركة »أمملبيس 
توسيع هدف الشركة مذلك  أمبوغ« 

بإضلفة ااهداف التللية.
استي2اس متوزيع منتجلت النظلفة 
الشخصية ممدتحضرات التج يل.

املك الت  متوزيع  استي2اس 
الغذائية.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
بتلريخ فلتح سيد 23 2020 تحت رقم 

.108959
37 P

STE TERRE DE SAVEURS
SARL

شركة تيغ سي سفوغ
ش.م.م.

الغي2  العلم  الج ع  ب قت�سى 
 2020 نوف 23   23 العلسي املؤرخ في 
 2020 نوف 23   28 بتلريخ  ماملسجل 
 STE لشركة تيغ سي سفوغ ش.م.م. 
TERRE DE SAVEURS SARL شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة تقرر مل يلي :

فتح فرع للشركة :
العنوان  في  تم فتح فرع للشركة 

التلجي :
ع لرة  اشنكلي  الحدين  شلرع 
مي وزة املحل 1 م2 حي فونتي أكلسير.

تعيين مدير الفرع :
زين  يونس  الديد  تعيين  تم 
ملدة  الشركة  لفرع  ك دير  العلبدين 

غي2 محدمسة.
زيلسة رأس لل الشركة :

زيلسة رأس لل الشركة نقدا ب بلغ 
00.000  سرهم لينتقل من 100.000 
500.000 سرهم موزعة إج   سرهم إج  
 100 كل حصة  قي ة  حصة    000

سرهم لفلئدة :

الديد زكريلء ال23اس : 1200 حصة.

 : العلبدين  زين  يونس  الديد 

2000 حصة.

الديد يونس ال23اس : 800 حصة.

تحيين القلنون ااسل�سي :

القلنون ااسل�سي بعد  تم تحيين 

التعديالت التي أسخلت عل  الشركة 

ممفقل للقلنون املع ول به.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بلنزكلن 

رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

.2151
للخالصة مالبيلن

38 P

STE MOKHLOHAD TRAV

SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

لشريك ماحد

إنشلء شركة
 16 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة لشريك ماحد تتلخص في ل 

يلي :

 STE MOKHLOHAD  : التد ية 

.TRAV SARL AU

ااشغلل   : االوت لعي  الهدف 

التصدير   - النجلرة   - املختلفة 

ماالستي2اس.

الصنلعي  الحي   : االوت لعي  املقر 

عل  الطريق القدي ة رقم 21 الخنك 

الرشيدية.

 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.

عبد  التليكي  الديد   : التديي2 

رقم  الوطنية  البطلقة  رقم  الهلسي 

.U132353

 1 355 رقم  التجلري  سجل 

بلملحك ة االبتدائية بللرشيدية.

39 P

STE REB - GAT
SARL

سجل تجلري رقم 239 -  الرملني

-  عل  إثر محضر الج ع العلم   1

االستثنلئي املنعقد بتلريخ  2 سبت 23 

2019 بللرملني تم تقرير مل يلي :

املدبق  مالحل  اإلراسية  التصفية 

للشركة.

تم تعيين الديدة الربلج زهي2ة ب 

ت م  H169 8 مصفيل للشركة.

برقم  التصفية  محل  تحديد  تم 

 1 حي الوساسية - الرملني.

لد   القلنوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

 2019 أكتوبر   28 بتلريخ  بللرملني 

تحت رقم  5.

40 P

 STE IMPRIMERIE

PAPETERIE CHENINI
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد تم تأسيس شركة ذات  الربلط، 

سبت 23   7 يوم  املحدمسة  املدؤملية 

.2020

 STE IMPRIMERIE  : التد ية 

.PAPETERIE CHENINI SARL

طبلعة منشر   : الهدف االوت لعي 

متوزيع أع لل الطبلعة بشكل علم، 

تصنيع الطوابع.

سهم   10.000  : الشركة  رأس لل 

مقد ة إج  100 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.

طه الشنيني : 500 حصة.

مح د الشنيني : 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
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زنقة   ،22 رقم   ، 3 ع لرة   : املقر 

أكل لن سيدي علي أكدال - الربلط.

املدي2 : طه الشنيني.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 6955

41 P

STE KENZA WELLNESS
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد

رأس مللهل : 100.000 سرهم

مركزهل االوت لعي : رقم 03 تجزئة 

العيون كيش الوساية - ت لرة

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 

تأسدت   2020 أغدطس  بتلريخ  2 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

بشريك محيد بلملواصفلت التللية :

 STE KENZA  : التد ية 

.WELLNESS

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

الغرض : الحالقة مالتج يل.

يصل   : االوت لعية  الحصص 

 100.000 إج   االوت لعي  رأس للهل 

سرهم مكون من 1000 حصة من فئة 

بشكل  محررة  للواحدة  100سرهم 

كلمل لفلئدة الديدة املقريني خديجة.

تجزئة   03 رقم   : املقر االوت لعي 

العيون كيش الوساية - ت لرة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

سنة ابتداء   99  : املدة القلنونية 

من التسجيل في السجل التجلري.

املقريني  الديدة  تعين   : التديي2 

غي2  ملدة  الشركة  مدي2  خديجة 

محدمسة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

لت لرة  االبتدائية  بلملحك ة  التجلري 

رقم  تحت   2020 سبت 23   16 يوم 

.3956
ملخص قصد النشر

42 P

شركة ناوسام أملنيوم انوكس - 

الحديد
حي أمالس لحدن زنقة 19 رقم  0 

النلظور

ليوم  التأسي�سي  العقد  ب قت�سى 

تم تحرير قوانين   2020 سبت 23   30

املحدمسة  املدؤملية  ذات  الشركة 

الوحيد  الشريك  مذات  ش.م.م. 

ماملت يزة ب ل يلي :

نلمسلم  شركة   : التجلري  االسم 

أملنيوم انوكس - الحديد ش.م.م.

العنوان : حي أمالس لحدن زنقة 19 
رقم  0 النلظور.

النشلط التجلري : أع لل ااملنيوم 

استي2اس متصدير   - انوكس مالحديد 

و يع أنواع ااملنيوم.

املدة : 99 سنة.

سرهم  أالف  ملئة   : الرأس لل 

 100 حصة بقي ة   100 مموزع عل  

سرهم للحصة مموزعة ك ل يلي :

 100.000  : طلرق  زغدمس  الديد 

سرهم أي 100 حصة.
التديي2 : عين الديد زغدمس طلرق 

رقم  مطنية  تعريف  لبطلقة  الحلمل 

S639297 مدي2ا محيدا للشركة ملدة 

غي2 محدمسة.

الربح  من   %5 تخصم   : ااربلح 

الصلفي من أول االحتيلط القلنوني.

مقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

نوف 23  يوم    بللنلظور  االبتدائية 

2020 تحت رقم 3502.

43 P

شركة قيشوح االستيراد 

والتصدير
حي أمالس العربي بني أنصلر - النلظور

العلم  الج ع  قرار  ب قت�سى 

أغدطس  فلتح  ليوم  االستثنلئي 

2017 تم مل يلي :

الديد اليحيلمي أح د تنلزل عن 

شركة  في  حصصه  من  حصة   500

قيشوح االستي2اس مالتصدير ش.م.م. 

لفلئدة الديد قيشوح خللد.

مقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

سبت 23   8 يوم  بللنلظور  االبتدائية 

2017 تحت رقم 2522.

44 P

شركة قيشوح االستيراد 

والتصدير
حي أمالس العربي بني أنصلر - النلظور

العلم  الج ع  قرار  ب قت�سى 

أغدطس  فلتح  ليوم  االستثنلئي 

2017 تم مل يلي :

من حصص  حصة   500 تفويت 

شركة    في  أح د  اليحيلمي  الديد 

قيشوح االستي2اس مالتصدير  ش.م.م. 

لفلئدة الديد قيشوح خللد.

تم تعيين اليد قيشوح   : التديي2 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  خللد 

مدي2ا   S 381373 رقم  الوطنية 

محيدا للشركة ملدة غي2 محدمسة.

الفصل  فإن  القرار  لهذا  منتيجة 
القلنون  من  مالدلبع  الدلسس 

ااسل�سي لشركة قد تغي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سبت 23   8 يوم  بللنلظور  االبتدائية 

2017 تحت رقم 2522.

45 P

STE FAE IMMO
SARL

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في  1 

تأسيس  تم  قد  بدال   2020 أكتوبر 

شركة تح ل الخصلئص التللية :

 STE FAE IMMO  : التد ية 

.SARL

الهدف االوت لعي :

بيع مشراء املبلني.

منعش العقلري.

مقلمل في ااشغلل املتنوعة للبنلء.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

 1000 إج   مقد ة  سرهم  ألف  ملئة 

حصة 100 سرهم للحصة :

 250  : املركلسي  حدن  الديد 

حصة.

الديد فؤاس الفلهمي : 250 حصة.

 250  : احداف  علي  املم  الديد 

حصة.

الديد مح د لباليني : 250 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
زنقة امزاب حي   : املقر االوت لعي 

الوحدة رقم 5  القرية سال.

التديي2 : الديد حدن املركلسي.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

نوف 23   19 بتلريخ   32351 بدال 

.2020

46 P

KMB مقاولة
شركة ذات مدؤملية محدمسة

تأسيس
بتلريخ  ب قت�سى عقد عرفي حرر 

الربلط  في   2020 لدنة  نوف 23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  تحرير  تم 

تح ل  التي  محيد  بشريك  محدمسة 

امل يزات التللية :

شركة   KMB مقلملة   : التد ية 

بشريك  محدمسة  مدؤملية  ذات 

محيد.

 - املنزلية  ااوهزة  بيع   : الهدف 

أع لل   - تقديم الخدملت   - التجلرة 

مختلفة.
ضلية  زنقة   6  : االوت لعي  املقر 

أكدال   16 عوا الطلبق الرابع الشقة 

- الربلط.

مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.
رأس لل الشركة : يقدر ب 10.000 

100 حصة من فئة  سرهم مقدم إج  

100 سرهم للواحدة موزعة كللتلجي :

مح د كريم بالفريج : 100 حصة.

التديي2 ماإلمضلء : تديي2 الشركة 

مح د  طرف  من  محدمسة  غي2  ملدة 

كريم بالفريج.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

مح د كريم بالفريج.
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من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة.

 %5 بعد اقتطلع   : تقديم ااربلح 
كلحتيلط قلنوني يوزع البلقي حدب 

قرار الشركلء.
التسجيل : تم التسجيل بلملحك ة 
التجلرية للربلط يوم 7 سيد 23 2020 

تحت الرقم 8073 1.
ملخص من أول النشر

47 P

ALMIS.IF MAROC مقاولة
شركة ذات مدؤملية محدمسة

تأسيس
بتلريخ  ب قت�سى عقد عرفي حرر 
الربلط  في   2020 لدنة  نوف 23   30
مدؤملية  ذات  لشركة  تحرير  تم 
تح ل  التي  محيد  بشريك  محدمسة 

امل يزات التللية :
 ALMIS.IF مقلملة   : التد ية 
مدؤملية  ذات  شركة   MAROC

محدمسة بشريك محيد.
الهدف :

املعلوملت،  تكنولوويل 
االتصلالت، خدملت التصدير.

استي2اس متصدير مترميج متدويق 
متوزيع املنتلت التكنولووية لحدلبهل 

الخلص.
مجلل  في  الفنية  املدلعدة 
تكنولوويل املعلوملت مإسارة ااع لل.

متراخيص  ال23امج  استي2اس 
ذات  الخدملت  مو يع  التشغيل 

الصلة.
زنقة ضلية   6   : االوت لعي  املقر 
أكدال   16 عوا الطلبق الرابع الشقة 

- الربلط.
مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.
رأس لل الشركة : يقدر ب 10.000 
100 حصة من فئة  سرهم مقدم إج  

100 سرهم للواحدة موزعة كللتلجي :
يونس الكنوني : 100 حصة.

التديي2 ماإلمضلء : تديي2 الشركة 
يونس  طرف  من  محدمسة  غي2  ملدة 

الكنوني.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

يونس الكنوني.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة.

 %5 بعد اقتطلع   : تقديم ااربلح 

كلحتيلط قلنوني يوزع البلقي حدب 

قرار الشركلء.

التسجيل : تم التسجيل بلملحك ة 

التجلرية للربلط يوم 7 سيد 23 2020 

تحت الرقم 8075 1.
ملخص من أول النشر

48 P

STE WAFA BOURSE
شركة مدله ة ذات مجلس إسارة 

و لعية مذات مجلس رقلبة

رأس للهل : 20.000.000 سرهم

الكلئن مقرهل بللدار البيضلء - 16  

زنقة مصطفى املعلني

السجل التجلري رقم 9 780

تغيي2 طريق أوهزة إسارة الشركة 
مرقلبتهل

غي2  العلمة  الج عية  إن    -  1

نوف 23   25 بتلريخ  املنعقدة  العلسية 

اإلسارة  مجلس  من  بلقت2اح   ،2020

الج لعية قد قررت :

إسارة  أوهزة  طريقة  تعديل 

طريقة  بلعت لس  مرقلبتهل  الشركة 

إسارة  مجلس  ذات  مدله ة  شركة 

ماعت لس نظلم أسل�سي وديد.

العلسية  العلمة  الج عية  إن 

 25 املنعقدة بشكل استثنلئي بتلريخ 

مجلس  من  بلقت2اح   2020 نوف 23 

اإلسارة الج لعية قد قررت :

مهلم و يع أعضلء  معلينة انتهلء 

مجلس  مأعضلء  الرقلبة  مجلس 

اإلسارة الج لعية.

اإلسارة  مجلس  كأعضلء  تعيين 

ملدة ست سنوات.

الديد كريم فتح، الحلمل لبطلقة 

 BK78975 رقم  الوطنية  التعريف 

مالقلطن بللدار البيضلء تجزئة ريلض 

ااندلس كلليفورنيل.

الحلمل  الديد يوسف الرمي�سي، 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
BE581613 مالقلطن بللدار البيضلء 

تجزئة املنزه شلرع الحزام الكبي2.
الحلمل  لع لري،  فيصل  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
البيضلء  بللدار  مالقلطن   E586258
سي  لوري  إقلمة  املندب  بلب  زنقة 

بلرك بوركون.
الحلمل  براسي،  والل  الديد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
BE536988 مالقلطن  بللدار البيضلء 
إقلمة غلندي 108 زنقة وبل صغرم.

شركة التجلري مفلبنك، املسجلة 
بللسجل التجلري للدار البيضلء تحت 
بللديد  سائ ل  مامل ثلة   ،333 رقم 

يوسف الرمي�سي.
 ERNST & YOUNG تأكيد 

ك راقب لحدلبلت الشركة.
املنعقد  بقرار من مجلس اإلسارة 

بتلريخ 25 نوف 23 2020 تقرر :
اإلسارة  مزاملة  طريقة  اختيلر 
رئيس  مهلم  بفصل  للشركة  العلمة 

املجلس ممهلم املدير العلم.
كرئس  فتح  كريم  الديد  تعيين 

مجلس اإلسارة.
تعيين ملدة غي2 محدمسة ك دير علم 
الدكوري  هللا  عبد  الديد  للشركة 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  العلوي، 
مالقلطن   C792139 رقم  الوطنية 
شلرع املقلممة إقلمة  بللدار البيضلء 

سيلر 7 الوي2مند.
القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم   -  2
املحك ة  لد   الضبط  بكتلبة 
بتلريخ البيضلء  للدار   التجلرية 
   سيد 23 2020 تحت رقم 2 7562.

عن املدتخلص مالبيلنلت

49 P

STE SECURITE LKHAJRAJI
SARL AU

رأس للهل : 100.000 سرهم
مقرهل : حي اامل 01 رقم 277 

العيون
تعديالت قلنونية

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 سيد 23   2 بتلريخ 

املصلسقة عل  مل يلي :

الحصص  مج وع  تفويت  قبول 
الشريك  طرف  من  االوت لعية 
لفلئدة  بيزا  مح د  الديد  الوحيد 
الديد شرف الدين مح د املصطفى.
تحيين القلنون ااسل�سي للشركة 
القلنونية  التعديالت  ملطلبقة 

املنصوصة أعاله.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23  االبتدائية بللعيون بتلريخ   

2020 تحت رقم 2020/2950.
50 P

 STE COMMERCIO FOM EL
OUED

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
ب دلهم ماحد

تأسيس
فلتح  بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 
قوانين  مضع  تم   2020 سيد 23 

الشركة ذات امل يزات التللية :
 STE COMMERCIO  : التد ية 

.FOM EL OUED
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة ب دلهم ماحد.
املوضوع : استي2اس ماستغالل كلفة 

املنتجلت الغذائية العلمة.
بيع متدويق   - تصدير   - استي2اس 
مو يع  الغذائية  املنتجلت  و يع 

املنتجلت الزراعية.
تدويق متوزيع املنتجلت الغذائية 

.... الخ.
املقر الرئي�سي : تجزئة لفيالت رقم 
857 مكرر، شلطئ فم الواس العيون.
الرأس لل : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إج   سرهم مقد ة 
بللكلمل  مت لكهل  سرهم   100 فئة 

الديدة محجوبة الهلمل.
تدي2 من طرف الديدة   : اإلسارة 

محجوبة الهلمل.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   
متم تسجيلهل بللسجل   2020/2966
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجلري 

.3 1 3
51 P
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STE RAGAB CAR
SARL

تعديالت قلنونية
الواحد  املدلهم  قرار  إثر  عل  
لشركة   2020 سيد 23  فلتح  بتلريخ 
RAGAR CAR شركة ذات املدؤملية 
البللغ  ماحد  ب دلهم  املحدمسة 
مالكلئن  سرهم   100.000 رأس للهل 
مقرهل : حي موالي رشيد بلوك ل رقم 

32 العيون املر�سى تقرر :
حل الشركة.

علشور  مح د  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

.2020/2966
52 P

STE THM CONSEILS
SARL AU

قررت   2020 سبت 23   15 بتلريخ 
 THM لشركة  العلمة  الج عية 
محدمسة  شركة    CONSEILS
سرهم   10.000 رأس للهل  املدؤملية 
زام  كريم  أح د  قدلرية   25 رقم 
الرح لن  معبد  الدالمي  ع لر  زنقة 

الشنقيتي قبيبلت الربلط مل يلي :
حل مدبق للشركة.

القلنوني  بلإليداع  القيلم  تم 
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  بكتلبة 
تحت   2020 سيد 23   3 بللربلط يوم 

رقم 5917.
53 P

STE UPWARD
SARL
تصفية

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
 UPWARD بللربلط   2012 يوليو   3  
سرهم   100.000 رأس للهلل   SARL
مقرهل   92239 سجلهل التجلري رقم 
رقم  بلرك  تكنو  غلندي  زنقة   10 ب 

06  حدلن الربلط قرر مل يلي :

قفل التصفية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط في 7 سيد 23 2020 

الرقم 109117.
54 P

 STE SEEBEYOND
TECHNOLOGY

SARL AU
DISSOLUTION

االستثنلئي  العلم  للج ع  طبقل 
للشركة  االوت لعي  بلملقر  تم  الذي 
محيد  لشريك  مدؤملية  املحدمسة 
 SEEBEYOND TECHNOLOGY

قرر مل يلي :
انحالل الشركة.

هللا  عبد  موالي  املصفي  تعيين 
العلوي ك لل الدلكن بقطلع س رقم 

1260 حي الرح ة سال.
مقر التصفية حدس بللعنوان التلجي 
قطلع س رقم 1260 حي الرح ة سال.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2020 سيد 23   7 بللربلط  التجلرية 

الرقم 1 1091.
55 P

STE LE DEVELOPPEUR
SARL AU

تلريخ تسجيل العقد العرفي في 10 
نوف 23 2020 بللربلط.

االستشلرات   : االوت لعي  الهدف 
املعلوملتية - مكللة االتصلالت.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة لشريك محيد :
 1000  : كويزة  مح وس  الديد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
املقر :  1 زنقة ااشعلري رقم  0 

أكدال - الربلط.
التديي2 : مح وس كويزة.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
.1 8071

56 P

STE FEELWELL

SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تلريخ 

 22 سبت 23 2020 بللربلط.

االستشلرات   : االوت لعي  الهدف 

اإلسارية - االستي2اس مالتصدير.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة لشريك محيد :

الديدة منية لزرق : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

زنقة أمكي دن الشقة   38  : املقر 

13 أكدال - الربلط.

التديي2 : منية لزرق.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 8089

57 P

EPIC ARTS STUDIOS

SARL AU

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   23 بتلريخ  بللربلط 

قرر   RE31370 ماملسجل تحت رقم 

 EPIC ARTS الشريك الوحيد لشركة 

الديد يلسين   STUDIOS SARL AU

من  الشركة  رأس لل  رفع  من  عالجي 

سرهم   300.000 سرهم إج    100.000

2000 حصة ذات قي ة  مذلك بخلق 

100 سرهم للواحدة موزعة كللتلجي :

 2000  : عالجي  يلسين  الديد 

حصة.

أصبح رأس لل   : رأس لل الجديد 

 300.000 ب بلغ  الجديد  الشركة 

سرهم.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

التجلرية بللربلط بتلريخ فلتح سيد 23 

2020 تحت رقم 108953.
للبيلن مالنشر املدي2

58 P

BETRADI
شركة ذات اإلسم املشت2ك

رأس للهل 60.000 سرهم

املقر االوت لعي : C« 91« مج وعة 

النهضة الوحدة الحي الصنلعي 

الربلط

الحل الدلبق امانه
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

بلاغلبية  تقرر   2020 نوف 23   17

االستثنلئي  العلم  الج ع  خالل 

املنعقد مل يلي :

الحل الدلبق امانه للشركة   -  1
للقلنون   6 امللسة  ب قتضيلت  ع ال 

ااسل�سي.

هشلم  بلع�سي  الديد  عين   -  2

االوت لعي  بلملقر  للشركة  ك صفي 

مج وعة النهضة   »C«  91   : الكلئن 

الوحدة الحي الصنلعي الربلط.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  3

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 2020 نوف 23   23 بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم 108738.
للخالصة مالبيلن

BETRADI SNC

59 P

 PILIERS NEGOCE

INTERNATIONAL
SARL

 PILIERS« إن تقرير شركلء شركة 

 »NEGOCE INTERNATIONAL

سرهم   10.000 رأس للهل  ش.ذ.م.م 

الطللبي،  بدلنية  االوت لعي  ممقرهل 
سيدي  مكرر،  رقم    شللة،  زنقة 

أكتوبر   6 ماملنعقد يوم  مو�سى سال، 

2020 قرر مل يلي :

1 - تغيي2 الهدف االوت لعي :

مخ3زة محلويلت.

اليومية  املأكوالت  م ون 

ماالستثنلئية.

التجلرة اإللكت2منية.

نشلط توطين الشركلت.

االستي2اس مالتصدير.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بدال يوم 11 نوف 23 2020 

تحت رقم 72 .
60 P

AMZ TRADING
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
القلنون  صيلغة  ت ت  بللربلط، 
محدمسة  لشركة  التأسي�سي 

املدؤملية، لهل الخصلئص التللية :
.AMZ TRADING : التد ية
الهدف : االستي2اس مالتصدير.

زنقة  مكرر   12  : املقر االوت لعي 
لبنلن رقم 3 حي املحيط - الربلط.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 
في مبلغ 100.000 سرهم.

الشركة  تديي2  عهد   : اإلسارة 
للديد اوغيدر ميلوس مذلك ملدة غي2 

محدمسة.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

غلية 31 سيد 23.
تم اإليداع القلنوني متسجيل   -  II
الشركة بللسجل التجلري لل حك ة 
نوف 23   30 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020، تحت رقم 8055 1.
61 P

SAS MAROC
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
بشريك محيد

رأس للهل : 10.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : إقلمة يل زملن 

ع لرة   بلوك C ت لرة
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املنعقد ب قر الشركة يوم 26 سبت 23 

2018 قرر كل من الشركلء مل يلي :
نور  ملك  حصة   100 تفويت 
الدين الشرقلمي لفلئدة الديدة كوثر 

مبلركي.
استقللة املدي2 القديم نور الدين 

الشرقلمي.

تد ية مدي2 وديد للشركة كوثر 

مبلركي.

 SAS من  الشركة  اسم  تغيي2 

 MOVICEL  إج MAROC SARL AU

.MAROC SARL AU

سيد 23   5 تم إيداع املحضر يوم 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة   2018

التجلرية بللربلط تحت رقم 1233.

62 P

LORCA TRANS
SARL AU

انحالل الشركة
تعيين مأمور التصفية

العلسية  العلمة  الج عية  إن 

لشريك  علسية  غي2  بصفة  املنعقدة 

 LORCA TRANS SARL AU شركة 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

 100.000 رأس للهل  ماحد  شريك 

 2020 11 سبت 23  بتلريخ  سرهم قرر 

املوافقة عل  :

انحالل شركة.

بندلطلنة  الديد  تعيين 

عبد النعيم مأمور التصفية.

 N°81 Rue االوت لعي  ماملقر 

 14 Hay Yacout Ain Chock

Casablanca ك كلن التصفية.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

نوف 23   30 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

2020 تحت رقم 755520.

63 P

 STE HATIM BEN SGHIR

TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : سمار امالس ع لر 

ازميتين سيدي بوبكر الحلج

سوق ااربعلء الغرب

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بتلريخ ماملسجل   2020 نوف 23   13   
القلنون مضع   2020 نوف 23   19  

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي   
االبتدائية  بلملحك ة  املحدمسة 
تح ل  مالتي  الغرب  ااربعلء  بدوق 

الخصلئص التللية :
 STE HATIM BEN  : التد ية 

.SGHIR TRANS
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
 100.000 في  حدس   : امللل  رأس 
قد ة   1000 إج   مقد ة  سرهم 

اوت لعية من فئة 100 سرهم.
نقل  في  مقلمل   : الهدف 

املدتخدمين.
سمار امالس ع لر   : املقر االوت لعي 
سوق  ازميتين سيدي بوبكر الحلج، 

ااربعلء الغرب.
التديي2 : عبد املجيد القيدومي.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
ااربعلء  بدوق  بلملحك ة  الضبط 
الغرب بللسجل التجلري رقم 1 268 

بتلريخ فلتح سيد 23 2020.
64 P

STE EL KAISSOUMI.CONT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : سمار امالس ع لر 

ازميتين سوق الثالثلء الغرب
 2 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 23 2020 مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
ااربعلء  بدوق  االبتدائية  بلملحك ة 
الخصلئص  تح ل  مالتي  الغرب 

التللية :
STE EL KAISSOUMI. : التد ية

.CONT
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
 100.000 في  حدس   : امللل  رأس 
قد ة   1000 إج   مقد ة  سرهم 

اوت لعية من فئة 100 سرهم.
لحدلب  البضلئع  نقل   : الهدف 

الغي2.
سمار امالس ع لر   : املقر االوت لعي 

ازميتيين، سوق الثالثلء الغرب.

التديي2 : نور الدين القيدومي.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 

ااربعلء  بدوق  بلملحك ة  الضبط 

الغرب بللسجل التجلري رقم 26819 

بتلريخ 19 نوف 23 2020.

65 P

 BABA AMENAGEMENT ET

SERVICE
SARL AU

تم   2020 نوف 23   30 بتلريخ 

 BABA تسجيل العقد العرفي لشركة

 AMENAGEMENT ET SERVICE

مالتي   32365 تحت رقم   SARL AU

تح ل الخصلئص التللية :

الهدف االوت لعي :

 LA CONSTRUCTION ET

.L’AMENAGEMENT

 SERVICE ET TRAVAUX

.DIVERS
سرهم   10.000  : رأس لل الشركة 

مقد ة إج  100 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركلء عل  الشكل التلجي :

الديد بلبل عبلسي : 100 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

شلرع   178  : االوت لعي  املقر 

الذهب  ماس  حي   2 الشقة  القلهرة 

ت لرة 12000.

.»GERANT« املدي2 : بلبل عبلسي
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

29 131 ت لرة.

 IF(( الجبلئي  التعريف 

. 7317  9

املهنية  89 2790  الضريبة 

.(TP(

.ICE : 002673 11000065

66 P
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BADA CYCL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

مالشريك الوحيد
رأس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 26 مج وعة 
البدتلن بلوك 12 التقدم الربلط

تأسيس
 13 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 
املدؤملية  ذات  للشركة  ااسل�سي 

املحدمسة مالتي تت يز ب ل يلي :
شركة بد سيكل ذات   : التد ية 
مالشريك  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.
الهدف : تجلرة الدراولت النلرية.

إصالح مصيلنة مقطلع الغيلر.
خدملت.

املدة : حدست في 99 سنة انطالقل 
السجل  في  التسجيل  تلريخ  من 

التجلري.
مج وعة   26  : االوت لعي  املقر 

البدتلن بلوك 12 التقدم الربلط.
في  حدس   : االوت لعي  الرأس لل 
إج   مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ 
 100 بث ن  اوت لعية  حصة   1000

سرهم في حوزة الديد بدة مح د.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 
فلتح ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.
: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد بدة مح د ملدة غي2 محدمسة.
الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 
الصلفي في كل سنة من أول تكوين 

االحتيلط القلنوني.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوف 23   25 في  بللربلط  التجلرية 
رقم  تحت  التجلري  بللسجل   2020

.1 7851
67 P

 SAVTRAV
SARL AU

رأس للهل : 10.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : 202 شلرع عبد 
املومن الطلبق الدفلي رقم 5 الدار 

البيضلء أنفل
تصفية سلبقة امانهل

 26 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوبر 2020 انعقد الج ع العلم غي2 

العلسي مقررما مل يلي :

سلبقة  بصفة  الشركة  تصفية 

امانهل.

202 شلرع  تحديد مقر التصفية 

 5 رقم  الدفلي  الطلبق  املومن  عبد 

الدار البيضلء أنفل.

تعيين الديدة املم زينب مدؤملة 

عن التصفية.

تم اإليداع القلنوني للشركة لد  

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

سيد 23   2 يوم  في  البيضلء  بللدار 

2020 تحت رقم 755935.

68 P

FIRST DEAL
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك ماحد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 22 في  ماملسجل   2020 سبت 23   8

تأسدت  بللربلط   2020 سبت 23 

الشركة ذات الخصلئص التللية :

مدؤملية  ذات  شركة   : الشكل 

محدمسة بشريك ماحد.

 -  1  : االوت لعي  الهدف 

املطلبخ  معدات  استي2اس  تلور 

ماالكددوارات.

االوهزة  )مبيعلت  متفلمض   -  2

الكهربلئية(.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

حصة اوت لعية   1000 مقد ة إج  

بقي ة 100 سرهم للحصة موزعة ك ل 

يلي :

اليلس سينية 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

شقة   30 إقلمة   : املقر االوت لعي 
الوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حدلن الربلط.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 7883

69 P

AZMI ATANCHEITE
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك ماحد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ماملسجل في فلتح   2020 سبت 23   29
تأسدت  بللربلط   2020 أكتوبر 

الشركة ذات الخصلئص التللية :
مدؤملية  ذات  شركة   : الشكل 

محدمسة بشريك ماحد.
و يع   -  1  : االوت لعي  الهدف 

أع لل البنلء - الهندسة املدنية.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
حصة اوت لعية   1000 مقد ة إج  
موزعة للحصة  سرهم   100  بقي ة 

 ك ل يلي :
عزمي عبد الرحيم 500 حصة.

عزمي مراس : 500 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
شقة   30 إقلمة   : املقر االوت لعي 
الوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حدلن الربلط.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 7881
70 P

BUGLOSE
SARL AU
ش.م.م

رأس لل يقدر ب 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : ع لرة رقم 80 شقة 
رقم 2 زنقة ماس زيز أكدال 10090 - 

الربلط
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
تم   2020 أكتوبر   7 بتلريخ  بللربلط 
للشركة  ااسل�سي  القلنون  إنشلء 

مالتي تتصف ك ل يلي :
الصفة القلنونية : شركة محدمسة 

املدؤملية ذات شريك محيد.
.BUGLOSE SARL AU : إس هل
هدفهل : كوافي2 مصللون تج يل.
و يع أنواع عالولت التج يل.

تصفيفة الشعر.

ميك أب.

ااظلفر.

الووه.

العنلية بللجدم.

مبيع و يع أنواع املنتجلت  شراء 

ض ن هذا النشلط.

مقرهل : ع لرة رقم 80 شقة رقم 2 
زنقة ماس زيز أكدال 10090 - الربلط.

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدهل 

التأسيس.
سرهم   100.000  : رأس للهل 

فئة  من  حصة   1.000 إج   مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة منحت   100

و يعهل للديد حدن سح وني.

غي2  مملدة  الشركة  يدير   : إسارتهل 

محدسة الديد حدن سح وني.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

شهر  متم  في  متنتهي  ينلير   فلتح 

سيد 23 من كل سنة.

يقتطع من ااربلح   : توزيع ااربلح 

االحتيلط  أول  من   %  5 الصلفية 

الصلفية  البلقي من ااربلح  القلنوني 

حدب  املشلركين  عل   توزع 

املبللغ املحتفظة  الحصص بلستثنلء 

املخصصة  أم  املتتللية  للدنوات  بهل 

لالحتيلطلت حدب قرارات الشركلء.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بللربلط 7599 1.

71 P

ODICAL
SARL AU

ش.م.م
رأس لل يقدر ب 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : مج وعة 29 

الطلبق اامل رقم 3 ع لرة 327 

النور 2 تلمدنل

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

 2020 نوف 23   10 بتلريخ  بللربلط 

القلنون ااسل�سي للشركة  تم إنشلء 

مالتي تتصف ك ل يلي :

الصفة القلنونية : شركة محدمسة 

املدؤملية ذات شريك محيد.
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.ODICAL SARL AU : إس هل

هدفهل : تدويق متوزيع املنتجلت.

املدعفون.

مدتحضرات التج يل.

الد ع.

املواس االستهالكية الطبية.

مالبس طبية.

عل   املدلعدة  الطبية  الراحة 

امل�سي، الكرا�سي املتحركة.

مالج لليلت  الجدم  نظلفة 

مالج لل.

مك الت غذائية.

البيع ع23 االنت2نت اي منتج متعلق 

بغرض الشركة.

االستي2اس مالتصدير.

التجلرة.

مقرهل : مج وعة 29 الطلبق اامل 

رقم 3 ع لرة 327 النور 2 تلمدنل.

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدهل 

التأسيس.

سرهم   100.000  : رأس للهل 

فئة  من  حصة   1.000 إج   مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة منحت   100

و يعهل للديدة ند  الطلهي2ي.

غي2  مملدة  الشركة  يدير   : إسارتهل 

محدسة الديدة ند  الطلهي2ي.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

شهر  متم  في  متنتهي  ينلير   فلتح 

سيد 23 من كل سنة.

يقتطع من ااربلح   : توزيع ااربلح 

االحتيلط  أول  من   %  5 الصلفية 

الصلفية  البلقي من ااربلح  القلنوني 

حدب  املشلركين  عل   توزع 

املبللغ املحتفظة  الحصص بلستثنلء 

املخصصة  أم  املتتللية  للدنوات  بهل 

لالحتيلطلت حدب قرارات الشركلء.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بللربلط 131301.

72 P

أكاتين
شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس للهل 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : رقم حي الرح ة 

قطلع مام رقم 1868 سال

تأسيس
 9 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدمسة 

خصلئصهل كللتلجي :

التد ية : أكلتين ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : املواس الغدائية العلمة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تلريخ التأسيس.

سرهم   100.000  : الرأس لل 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للواحدة مجزأة ك ل يلي :

اس لعيل خنجلري : 1000 حصة.

اس لعيل  الديد   : التديي2 

خنجلري.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال السجل التجلري رقم 

32387 بتلريخ 26 نوف 23 2020.

73 P

CAPITALIA

CONCEPTPHILOSOPHIE
SARL

تحرير  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

الخلصيلت  لهل  محدمسة  مدؤملية 

التللية :

 : التد ية 

.CONCEPTPHILOSOPHIE SARL
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.1 7935

مأثلث  املالبس  بيع   : املوضوع 

املنزل - استي2اس متصدير.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلهل بللسجل التجلري.

املقر : 15، شلرع اابطلل، الشقة 
رقم  ، أكدال، الربلط.

الشركلء : 
حصة   38  : ونلن  كنزة  الديدة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 38  : هكلزمفر  علئشة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   2  : صغي2  مليلء  الديدة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 10.000 في  محدمس   : امللل  رأس 

سرهم.
ونلن  كنزة  الديدة   : التديي2 
كلم  مدرمر  تجزئة   20 رقم  عنوانهل 
شلرع مح د الدلسس الدوي�سي   10

10000 الربلط املغرب.
الديدة علئشة هكلزمفر عنوانهل 
10 شلرع  20 تجزئة مدرمر كلم  رقم 
 10000 الدوي�سي  الدلسس  مح د 

الربلط املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط بتلريخ فلتح سيد 23 

2020 تحت رقم 108971.
74 P

 STE ZAYTOUNA
IMMOBILIER

SARL AU
العلم  الج ع  محضر  إثر  عل  
املنعقد يوم 22 أكتوبر 2018 لشركة 
 STE ZAYTOUNA IMMOBILIER«
املدؤملية  ذات  شركة   »SARL AU
رأس للهل  محيد،  بشريك  املحدمسة 
االوت لعي  مقرهل  سرهم،   100.000
ب 23 مكرر شلرع سيدي مح د حي 

الرشلس القرية سال، تقرر مل يلي :
الديد  بلع   : ااسهم  تفويت 
حصصه  مج وع  هشلم  ملغشيش 

لفلئدة الديد الشرقلني عدنلن.
الديد  أصبح   : ااسهم  تغيي2 
 1000 ل  مللكل  عدنلن  الشرقلني 

سهم.
الديد  الدلبق  املدي2  استقللة 

ملغشيش هشلم.
عدنلن  الشرقلني  الديد  تعيين 

مدي2 للشركة.

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

.35 93
75 P

 STE PERFCT VERRES
CORRECTEURS

SARL
DISSOLUTION

العلم  الج ع  قرار  إثر  عل  
االستثنلئي املنعقد يوم 25 أغدطس 
 PERFCT VERRES« لشركة   2020
شركة   »CORRECTEURS SARL
رأس للهل  ذات املدؤملية املحدمسة، 

100.000 سرهم، تقرر مل يلي :
حل الشركة.

سلمى  زبيدك  الديدة  إعالن 
ك صفية للشركة.

بللطلبق  شقة   : التصفية  مقر 
 81 ع لرة  بندح لن  تجزئة  الثلني 

تلبريكت سال.
السجل التجلري رقم 26667.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
بتلريخ فلتح سيد 23 2020 تحت رقم 

.35 88
76 P

SACRE LEGUMES
SARL AU

العنوان : سمار البدلبس الشرقية 
عين تيزغة الزيليدة بن سلي لن

تسجيله  تم  محضر  ب قت�سى 
إقرار  تم   2020 نوف 23   2  بتلريخ 

مل يلي :
استقللة الديدة سوسن مالس.

تعيين الديدة س ي2ة منلبه مدي2ة 
وديدة للشركة.
بنوس أخر .

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  مقد 
ب3ن  اإلبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
 2020 نوف 23   23 بتلريخ  سلي لن 

تحت عدس 573.
77 P
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شركة الرباط ركال
ش.م.م

الشريك الوحيد
209 قطلع 2 ريلض أمالس مطلع 

ت لرة
العلم  الج ع  إنعقلس  إثر  عل  
 2020 يوليو   20 بتلريخ  اإلستثنلئي 
 26 بتلريخ  ماملسجل  ت لرة  ب دينة 
أغدطس 2020 قرر الشريك الوحيد 
ب دينة  الكلئنة  الربلط ركلل  لشركة 
ريلض أمالس   2 قطلع   209 ت لرة رقم 

مطلع مل يلي :
للشركة   اإلوت لعي  الهدف  تغيي2 

فأصبح عل  الشكل اآلتي : 
مآليلت  بوسلئل  م23س  مخزن 
مكنيكية تشتغل طبيعيل بقوة وبلئية 

ال تقل عن 100 حصلن.
رشيدة  الديدة  استقللة  قبوا 

أزكري من مه ة تديي2 الشركة.
تعيين الديدة مليكة أيت سيدي 
غي2  لفت2ة  للشركة  مدي2ة  براهيم 

محدمسة.
بللتزام  الجديدة  املدي2ة  تعهد 
في  للشركة  ااسل�سي  القلنون  ببنوس 

مدؤمليتهل.
القلنون  مالئ ة  عل   التصديق 
التغيي2ات  مع  لشركة  ااسل�سي 

الجديدة.
لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
الربلط  ملدينة  التجلرية  املحك ة 
بتلريخ فلتح سيد 23 2020 تحت عدس 

.5818
78 P

ZINEDDINE FOOD
SARL AU

تأسيس شركة
 ZINEDDINE FOOD  : اسم 

. SARL
الصفة القلنونية : ش.م.م.ش.م

 23 العرفي  العقد  تسجيل  تلريخ 
أكتوبر 2020 بدال.

الهدف اإلوت لعي :
تصنيع الزيوت.

التجلرة.

بيع مواس التغليف.
  0.000.00  : الشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة إج  00  حصة من فئة 

100 سرهم للحصة الواحدة للشريك 

الوحيد :

الديد ع ر الرحلجي 00  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

إج   ينلير  فلتح  من  املللية:  الدنة 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
1 1ريلض  رقم   : املقر اإلوت لعي 

سال لعيليدة سال.

التديي2 : ع ر الرحلجي.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

05 32 بلملحك ة اإلبتدائية بدال.

79 P

 STE. BROTHERS

 INVESTISSEMENT

TRINAGLE
SARL

 N°32 HAY NASR TIFLET-SIDI

ALLAL ELBAHRAOUI

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

17 نوف 23 2020 تم إقرار مل يلي :

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصلئص  تح ل  مالتي  املحدمسة 

التللية :

 BROTHERS  : التد ية 

.INVESTISSEMENT TRINAGLE

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة.

الهدف اإلوت لعي : 

استي2اس متصدير.

ااشغلل املختلفة أم أشغلل البنلء.

أشغلل البدتنة مالنظلفة.
 100.000.00  : الشركة  رأس لل 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

حي   32 رقم   : اإلوت لعي  املقر 

النلصر سيدي عالل البحرامي.

التديي2 : الديد عال مح د.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   7 اإلبتدائية بتيفلت بتلريخ 

2020 تحت رقم 231.

80 P

 ENGINEERING DESIGN

 EQUIPMENT OF

COMMERCIAL KITCHEN

PAR ABREVIATION EDEK

SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 281 ZONE

INDUSTRIELLE SUD-

 OUEST, ESPACE OUEST,

MOHAMMEDIA

تغيي2 املقر اإلوت لعي
في  العرفي  العقد  ب قت�سى 

قرر شركلء   2020 سبت 23   7 الربلط 

 ENGINEERING DESIGN شركة 

 EQUIPMENT OF COMMERCIAL

KITCHENبلختصلر KEDE ش.ذ.م.م 

رأس للهل 100.000.00 سرهم، مقرهل 

الصنلعي  الحي   281 اإلوت لعي 

الغربية  لل نطقة  الغربي  الجنوب 

املح دية، مل يلي:

 ،281 من   : تغيي2 املقر اإلوت لعي 

الغربي  الجنوب  الصنلعي  الحي 

إج   املح دية  الغربية  لل نطقة 

أتالنتيك،  املقلممة،مبنى  شلرع   151

الطلبق الثلني، رقم 6، الدارالبيضلء.

النظلم  من  رقم    البند  تغيي2 

ااسل�سي ممراوعة النظلم ااسل�سي.

الضبط  كتلبة  لد   الوضع  تم 

10 نوف 23  ب حك ة املح دية بتلريخ 

2020 تحت رقم 88 1.

81 P

OULED ZAERS PROMO
SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 100.000سرهم

املقر اإلوت لعي : 15، شلرع اابطلل 
رقم  ، أكدال، 10080 الربلط

تفويت حصص إوت لعية
متغيي2 مدي2

في  حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
الربلط بتلريخ 3 نوف 23 2020 لشركة 
15، شلرع اابطلل رقم  مقرهل   OZP
 ، أكدال، 10080 الربلط مرأس للهل 
بللسجل  ماملسجلة  100.000سرهم 
 ،98333 التجلري بللربلط تحت رقم 
تم تفويت 300 حصة إوت لعية من 
طرف الديد يلسر بنونة م200 حصة 
بربيش  كلثوم  أم  الديدة  من طرف 

لفلئدة الديد يلسين مكرم.
بتلريخ  مدامالت   ب قت�سى 
مافق الج ع العلم   ،2020 نوف 23   3

الغي2 العلسي عل  :
تفويت الحصص اإلوت لعية.

بربيش  كلثوم  أم  الديدة  تعيين 
ك دي2ي  مكرم  يلسين  مالديد 
للشركة مذلك ملدة غي2 محدمسة، مع 

صالحية التوقيع بشكل منفصل.
م3   م7   6 رقم  البند  تغيي2 
ماملتعلقة  ااسلسية  القوانين  من 
مالرأس لل  الشركلء  ب دله ة 

اإلوت لعي مالتديي2.
ااسلسية  القوانين  تعديل  تم 

بتلريخ 3 نوف 23 2020.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 نوف 23   23 بتلريخ 

.1087 6
من أول التلخيص مالنشر

التديي2

82 P

SOCIETE CORPS
SHOPY
SARL

بللربلط  حرر  عرفي  عقد  حدب 
ت ت   2020 أكتوبر   27 بتلريخ 
ااسل�سي  القلنون  عل   املصلسقة 

للشركة ذات الخصلئص التللية :
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CORPS : التد ية اإلوت لعية

.SHOPY

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة.

الهدف اإلوت لعي :

بيع املالبس الجلهزة.

بيع مشراء مواس الديكور.

املقر اإلوت لعي : بلوك ا ام رقم 30 

بوهالجي ح.م الربلط.
رأس امللل : 100000 سرهم موزعة 

حصة إوت لعية من فئة   1000 إج  

100 سرهم، محررة نقدا مهي موزعة 

كلآلتي :

الديدة سنلء تدالمي 500 حصة.

الديد ح زة فرحلن 500 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

سنلء  الديدة  تعيين   : التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  مدي2ة  تدالمي 

محدمسة.

بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع 

رقم  تحت  بللربلط  التجلرية 

.RC:1 78 5

83 P

فودو
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك ماحد
رأ ملل : 500000 سرهم

املقر : ع لرة 32 محل رقم 1 شلرع 

عقبة سلحة ابن يلسين أكدال 

الربلط

 26 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

العلم  الج ع  قرر   2020 نوف 23 

اإلستثنلئي مل يلي :

استقللة  قبول  عل   املصلسقة 

الديد توفيق الحي ر حلمل البطلقة 

الوطنية رقم AD130 58 من تديي2 

مدؤملية  ذات  شركة  فوسم  شركة 

متعيين  ماحد  بشريك  محدمسة 

البطلقة  حلملة  علج  سعلس  الديدة 

ك دي2ة   A1 5 95 رقم  الوطنية 

وديدة للشركة لفت2ة غي2 محدمسة.

اقرر الج ع العلم تعديل متحديث 

النظلم ااسل�سي للشركة.

 تم اإليداع القلنوني في الربلط في
الرقم  تحت   2020 سيد 23   3  

.10906 
84 P

 SOCIETE INDOUZEN DE
CONSTRUCTION

S.A.R.L
حل شركة ذات مدؤملية محدمسة

RC 46.049 RABAT
العلم  الج ع  مدامالت  ب قت�سى 
 3 يوم  بللربلط  املنعقد  اإلستثنلئي 

نوف 23 2020 قرر الشركلء مل يلي :
الحل املدبق للشركة.

طرح حدلبلت تصفية الشركة.
تعيين الديد ع لس الهيالجي للقيلم 

ب ه ة تصفية الشركة.
الشرمع في تصفية الشركة.

بللربلط  التصفية  مقر  تحديد 
مكرر،   8 رقم  العلويين،  سلحة 

الطلبق الثلني، شقة رقم  1.
تم اإليداع القلنوني يوم 7 سيد 23 
لد  كتلبة الضبط بلملحك ة   2020

التجلرية بللربلط تحت رقم  601.
للخالصة مالبيلن

85 P 

 LABORATORY
INNOVATION

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 100.000.00 سرهم

مقرهل اإلوت لعي : تجزئة شراكة، 1 
شلرع موالي رشيد، عين عوسة ت لرة

RC : 124.087 TEMARA
العلم  الج ع  قرار  ب قت�سى 
الذي عقد بللربلط يوم  اإلستثنلئي، 

10 نوف 23 2020 تقرر مل يلي :
ب ل  الشركة  رأس لل  زيلسة 
سرهم   1.800.000.00 قدره 
إج   سرهم   100.000.00 من  لرفعه 

1.900.000.00 سرهم.
ب ل  الشركة  رأس لل  تخفيض 
لتحويله  سرهم   780.000.00 قدره 
إج   سرهم   1.900.000.00 من 

1.120.000.00 سرهم.

تعديل البنوس املعنية من القلنون 
ااسل�سي للشركة.

ااسل�سي  القلنون  عل   املصلسقة 
املعدل ك ل هو ملحق.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بت لرة  اإلبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 نوف 23   25 يومه 

1506
للخالصة مالبيلن

86 P

BATI ECO
S.A.R.L

حل شركة ذات مدؤملية محدمسة
RC 50.795 RABAT

العلم  الج ع  مدامالت  ب قت�سى 
يوم بللربلط  املنعقد   اإلستثنلئي 
 3 نوف 23 2020 قرر الشركلء مل يلي :

الحل املدبق للشركة.
طرح حدلبلت تصفية الشركة.

تعيين الديد ع لس الهالجي للقيلم 
ب ه ة تصفية الشركة.

الشرمع في تصفية الشركة.
بللربلط  التصفية  مقر  تحديد 
مكرر،   8 رقم  العلويين،  سلحة 

الطلبق الثلني، شقة رقم  1.
تم اإليداع القلنوني يوم 7 سيد 23 
لد  كتلبة الضبط بلملحك ة   2020

التجلرية بللربلط تحت رقم 6015.
للخالصة مالبيلن

87 P

LA SOCIETE SAMIAGUA
SARL

العلم  الج ع  قرار  ب قت�سى 
سبت 23   15 بتلريخ  اإلستثنلئي، 
2020 تقرر إسخلل التغيي2 التلجي عل  

الشركة.
تفويت حصص الشركة :

ع راني  مح د  الديد  فوت 
حن�سي 160 حصة التي كلن ي لكهل في 

الشركة إج  الديد مراس مخلص.
ع راني  مح د  الديد  فوت 
حن�سي 170 حصة التي كلن ي لكهل في 

الشركة إج  الديد ابراهيم مخلص.

اإلوت لعي  القلنون  تحيين  تم 
الدللفة  املقرارات  بلعتبلر  للشركة 

الذكر.
القلنوني  اإليداع  تم  مبذلك 
بلملحك ة اإلبتدائية بدال تحت رقم 

35356 بتلريخ 11 نوف 23 2020 .
88 P

LA SOCIETE GLC
SARL AU

العلم  الج ع  قرار  ب قت�سى 
 2020 يوليو   10 بتلريخ  اإلستثنلئي، 
عل   التلجي  التغيي2  إسخلل  تقرر 

الشركة.
زنقة  من   : الشركة  مقر  تغيي2 
العرفلن رقم 28 الطلبق اامل تجزئة 
تجزئة  إج   سال  تلبريكت  الكومي2 
زنفلري ع لرة 16 م17 شقة 1 بطلنة 

سال.
تفويت حصص الشركة :

يوسف  ش23مق  الديد  فوت 
في  ي لكهل  كلن  التي  حصة   3000

الشركة إج  الديد لزرق ح يد.
تم تغيي2   : تغيي2 الشكل القلنوني  
القلنوني للشركة من شركة  الشكل 
شركة  إج   محدمسة  مدؤملية  ذات 
ذات مدؤملية محدمسة ذات مدلهم 

محيد.
: إستقللة  استقللة مدي2 الشركة 
تديي2  من  يوسف  ش23مق  الديد 
لزرق ح يد  الديد  متعيين  الشركة 

مدي2ا محيدا للشركة.
اإلوت لعي  القلنون  تحيين  تم 
الدللفة  املقرارات  بلعتبلر  للشركة 

الذكر.
القلنوني  اإليداع  تم  مبذلك 
بلملحك ة اإلبتدائية بدال تحت رقم 

00 35 بتلريخ 17 نوف 202023.
89 P

 SOCIETE NAUTICA
BOUREGREG

SARL
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد   ،2020 نوف 23   2 بتلريخ  الربلط، 
املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة.
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 NAUTICA  : التد ية 
.BOUREGREG SARL
الهدف اإلوت لعي :

البحرية  اانشطة  خدملت  بيع 
مفي  رقرار  أبي  مر�سى  مدتو   عل  

مختلف مدن املغرب.
تنظيم التظلهرات امللئية في مجلل 

الديلحة مالبيئة.
منعشين  مع  شراكلت  إقلملت 
مغلربة أم أولنب في مجلل الديلحة 
امللئية بشكل  بشكل علم مالديلحة 

خلص.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
 3 0 مصطفى  عص لن  ابن 

حصة.
ابن عص لن مرم  330 حصة.

ابن عص لن هبة 330 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلي.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 
سيد 23 من كل سنة مل عدا   31 إج  
تلريخ مضع  تبتدئ من  الدنة اامج  

السجل التجلري.
املقر : شلرع مح د الخلمس إقلمة 

سيلر ع لرة قرنفل رقم 9 سال.
املدي2ة : ابن عص لن مرم .

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
.32 55

90 P

RUE 20.COM
SARL AU

RUE 20.COM : اسم الشركة
SARL AU

رقم السجل التجلري : 3881 1
العلم  الج ع  ملحضر  تبعل 
أكتوبر   15 يوم  املنعقد  اإلستثنلئي 
اإلوت لعي من  املقر  تحويل   :  2020
زنقة   2 الثلني،  الحدن  شلرع   8
إج   الربلط   ،11 الشقة  الكلمرمن 
نلبوجي  زنقة  الجديد  اإلوت لعي  املقر 
إقلمة لاللة كنزة رقم 9  الشقة 3 حي 

املحيط الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

عدس  تحت  بللربلط  التجلرية 

.109170

91 P

STE. TRAVAUX QBL
SARL AU

تغيي2 مقر شركة
 محدمسة املدؤملية

ب قت�سى محضر مؤرخ بللربلط 7 

2020 تم تغيي2 مقر الشركة  سيد 23 

محدمسة املدؤملية.

الشقة  عقبة  شلرع    6: املقر 

2 اكدال الربلط إج  الدكلن رقم  رقم 

 2620 الع لرة   B5 التجلي  املحل   1

تجزئة سيدي العربي عين عوسة.

بكتلبة  تم    : القلنوني  اإليداع 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجلري رقم إيداع 

السجل  من   1 6023 رقم   59 1

التجلري.

92 P

FAHMI COSMETIQUE
تصفية شركة

الغي2  العلم  الج ع  قرار  إثر  عل  

نوف 23   17 يوم  املنعقد  علسي 

 STE. FAHMI للشركة   202

شركة   COSMETIQUE SARL

رأس للهل  محدمسة،  مدؤملية  ذات 

ممقرهل  سرهم،   100000.00

اإلوت لعي رقم 202  حي النصر ع لرة 

تقرر البحرامي،  عالل  سيدي   1 

 مل يلي :

تصفية الشركة.

والجي  رولء  الديدة  إعالن 

ك صفية للشركة.

لد     : القلنوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

 2020 3 سيد 23  بللخ يدلت بتلريخ 

تحت رقم 1295.

93 P

CHONDAY CAR
S.A.R.L.D’AU

تعديالت قلنونية
اإلستثنلئي  العلم  الج ع  إثر  عل  
شركة   CHONDAY CAR ملدلهمي 
ذات  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
رأس للهل  البللغ  الواحد،  املدلهم 
مقرهل  مالكلئن  سرهم   500.000.00
 M اإلوت لعي بحي موالي رشيد بلوك

رقم 31 العيون، تقرر مل يلي:
حصة من مج وع   5000 تفويت 
مح د  لفلئدة  محل  عبال  حصص 

لعديلة.
العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
خط  الجديد  العنوان  إج   القديم 
 82 رقم  بوسنيب  زنقة   1 الرملة 

العيون. 
: لد   كتلبة  تم اإليداع القلنوني 
الضبط بلملحك ة اإلبتدائية بللعيون 
رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.2020/2980
94 P

LASILA CAR
S.A.R.L.D’AU

تعديالت قلنونية
اإلستثنلئي  العلم  الج ع  إثر  عل  
شركة   LASILA CAR ملدلهمي 
ذات  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
رأس للهل  البللغ  الواحد،  املدلهم 
مقرهل  مالكلئن  سرهم   100.000.00
 D بلوك  الوحدة  بتجزئة  اإلوت لعي 

320 العيون، تقرر مل يلي:
 1000 حصص  مج وع  تفويت 
حصة أشرف لعديلة لفلئدة مح د 

لعديلة.
العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
زنقة  الجديد  العنوان  إج   القديم 
شلرع اسكيكي ة  بوسنيب الرقم  8 

العيون. 
: لد   كتلبة  تم اإليداع القلنوني 
الضبط بلملحك ة اإلبتدائية بللعيون 
رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.2020/2981
95 P

 RBAH TECHNOLOGY
INDUSTRY

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة ب دلهم ماحد

 19 بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 
قوانين  مضع  تم   ،2018 سبت 23 

الشركة ذات امل يزات التللية :
 RBAH  : التد ية 

.TECHNOLOGY INDUSTRY
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة ب دلهم ماحد.
املوضوع : 

و يع أنواع الصبلغة الصنلعية.
أع لل الدفع الرملي.

تركيب املصلنع مو يع الوحدات 
الصنلعية.

النقل ماللووديتك.
متأوي2  بتوفي2  تتعلق  ع لية  أي 
ماستئجلر اليد العلملة، و يع أنواع 

املعدت مآالت البنلء لفلئدة الغي2.
توفي2 املدتخدمين في إطلر مؤقت 

إلخ...
املقر الرئي�سي : رقم 288، زنقة ابن 

املندر، حي اامل 2 العيون.
مبلغ  في  حدس   : الرأس لل 
إج   مقد ة  سرهم   100.000.00
سرهم   100 فئة  من  حصة   1.000
ي لكهل بللكلمل الديد بوعزة الشرفي.
الديد  طرف  من  تدي2   : اإلسارة 

بوعزة الشرفي ك دي2 للشركة.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحك ة اإلبتدائية بللعيون 
تحت رقم   2018 سبت 23  بتلريخ  2 
بللسجل  تسجيلهل  متم   18/205 
التحليلي عدس  الرقم  التجلري تحت 

.25 81
96 P

 ORALIA شركة 
السجل التحلري عدس: 371  أكلسير

بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
قرر   ،2020 أكتوبر   29
العلمة  الج عية  محضر 
العلم  الج ع  ب ثلبة  املنعقدة 
املد لة  للشركة  اإلستثنلئي 
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 5.000.000.00 برأس لل   ،ORALIA

ملول،  بأيت  مقرهل  مالكلئن  سرهم 

بقعة رقم 502، طريق بيوكر ، الحي 

الصنلعي،مل يلي :

ص23ي  الديد  مفلة  مالحظة 

 2020 يوليو   31 بتلريخ  حفيظ، 

مدي2  منصب  يشتغل  كلن  مالذي 

الشركة مأيضل مفلة الديد الدو�سي 

 ،2020 ملرس   19 بتلريخ  خي2 الدين، 

مذلك تبعل لعقوس اإلراثة العدلية.

متبعل لوفلة املرحومين املذكورين 

فإن  اإلراثة،  عقوس  محدب  أعاله 

اإلوت لعية  الحصص  مج وع 

حصة   6250 بندبة  ماملقدرة 

املرحوم  ي تلكهل  مالتي  إوت لعية 

الشركة  رأس لل  في  حفيظ  ص23ي 

سيتم توزيعهل عل  مرثة املرحوم عل  

الشكل التلجي :

الديد ص23ي املهدي  273 حصة 

إوت لعية.

1367 حصة  الديدة ص23ي مليلء 

إوت لعية.

1367 حصة   اآلندة ص23ي كنزة 

إوت لعية.

مالديدة ماكريم زهرة 782 حصة 

إوت لعية.

الحصص  مج وع  أن  حين  في 

 6250 بندبة  ماملقدرة  اإلوت لعية 

ي تلكهل  مالتي  إوت لعية  حصة 

في  الدين  خي2  الدو�سي  املرحوم 

رأس لل الشركة ، سيتم توزيعهل عل  

مرثة املرحوم عل  الشكل التلجي:

شلنتلل  ويهلن  الدو�سي  اآلندة 

1852 حصة إوت لعية.

إملنويل  مليلء  الدو�سي  اآلندة   

1852 حصة إوت لعية.

 926 الحدين  الدو�سي  الديد 

حصة إوت لعية.

الديدة الغ لري زهرة 926 حصة 

إوت لعية.

الديدة ااسيب مريم فللي2ي  69 

حصة إوت لعية.

ك ل تم تعيين مكلن املرحوم ص23ي 
مالذي كلن يشتغل منصب  حفيظ، 
مدي2 الشركة، الديد ص23ي املهدي، 
ك دي2 وديد للشركة مذلك ملدة غي2 

محدمسة.
الشركة  تديي2  بللتلجي،  مسيتم، 
من طرف كل من الديد ااسيب ر�سى 
مع  املهدي،  ص23ي  مالديد  ريشلرس 
املشلر  التوكيالت  بج يع  ت تيعه ل 
القلنون  من  الفصل  1  في  إليهل 

ااسل�سي للشركة.
مع اإلشلرة إج  أن تديي2 الشركة 
سمن  املدي2ين  أحد  بإمضلء  سيتم 
ر�سى  ااسيب  الديد   : مه ل  اآلخر، 

ريشلرس مالديد ص23ي املهدي.
بكتلبة    : القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بلكلسير بتلريخ  2 نوف 23 2020 تحت 

عدس 97226.
للخالصة مالبيلن

97 P

 ORALIA شركة
السجل التحلري عدس: 371  أكلسير
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
محضر  قرر   ،2020 أكتوبر   29  
ب ثلبة  املنعقدة  العلمة  الج عية 
للشركة  اإلستثنلئي  العلم  الج ع 
برأس لل   ،ORALIA املد لة 
5.000.000.00 سرهم مالكلئن مقرهل 
طريق   ،502 بقعة رقم  بأيت ملول، 

بيوكر ، الحي الصنلعي،مل يلي :
الحصص  تفويت  عل   املوافقة 
من   13 للفصل  طبقل  اإلوت لعية 

القلنون ااسل�سي للشركة.
الدو�سي  الديد  من  كل  تصدق 
زهرة،  الغ لري  مالديدة  الحدين 
اإلوت لعية  الحصص  ب ج وع 
ماملقدرة بندبة 926 حصة إوت لعية 
ي تلكلنهل  مالتي  منه ل  ماحد  لكل 
اآلندة  من  كل  لفلئدة  الشركة  في 
 926 ندبة  الدو�سي ويهلن شلنتلل، 
اآلندة  ملفلئدة  إوت لعية  حصة 
 926 ندبة  إملنويل،  مليلء  الدو�سي 

حصة إوت لعية  أيضل .

تصدقت كل من اآلندة الدو�سي 
الدو�سي  ماآلندة  شلنتلل،  ويهلن 
الحصص  إي لنويل،ب ج وع  مليلء 
 2778 بندبة  ماملقدرة  اإلوت لعية 
منه ل  ماحدة  لكل  إوت لعية  حصة 
لفلئدة  الشركة  في  ت تلكلنهل  مالتي 
مالتي  فللي2ي  مريم  ااسيب  الديدة 
حصة   5556 مج وعه  مل  تقبل 

إوت لعية.
مليلء،  ص23ي  الديدة  متصدقت 
من  إوت لعية  حصة    883 بندبة 
مج وع 7617 حصة إوت لعية مالتي 
من  كل  لفلئدة  الشركة  في  ت تلكهل 
 2735 بندبة  الديد ص23ي املهدي، 
اآلندة  لفلئدة  إوت لعية،  حصة 
حصة   1367 بندبة  كنزة،  ص23ي 
ماكريم  الديدة  ملفلئدة  إوت لعية 
حصة إوت لعية   781 بندبة  زهرة، 

أيضل.
ميصرح املتصدق عليهم بقبولهم 
اإلوت لعية  الحصص  و يع 

املتصدق بهل.
م7   6 تم تغيي2 الفصلين  مبذلك، 

من القلنون ااسل�سي للشركة.
تم تعديل   ، ب قت�سى عقد عرفي 

القلنون ااسل�سي للشركة.
بكتلبة    : القلنوني  اإليداع  تم 
بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت عدس   2020 نوف 23  بتلريخ  2 

.97228
للخالصة مالبيلن

98 P

BONELLI شركة 
السجل التحلري عدس: 9 9   

أكلسير
 13 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 سبت 23 
ذات  محدمسة،  مدؤملية  ذات 

املواصفلت التللية :
التد ية : BONELLI ش.م.م.

الهدف اإلوت لعي: تهدف الشركة، 
سواء  الغي2،  ملحدلب  لحدلبهل 
إج  تحقيق  ساخل املغرب أم خلروه، 

ااهداف التللية :

الطبلعة  التص يم،  مرشة 

مالديكور.

مطبعة رق ية.

خلق متديي2 املحالت.

الت2ميجية  املنتجلت  مبيع  شراء 

ماإلعالنية.

الجرائد ماملجالت  نشر الصحف، 

.WEB مسعم الصحلفة مالويب

املنتجلت  الكتب،  و يع  طبلعة 

مالهدايل التذكلرية.

اإلذاعية  ال23امج  مإسارة  إنتلج 

مالتلفزية.

اإلتصلل  مسلئل  مإنتلج  تص يم 

املتعلقة  اإلوراءت  مو يع  ماإلشهلر 

بلإلتصلل مت ثيل مإسارة ااع لل.

و يع  في  ماملدلعدة  املشورة 

ع ليلت اإلتصلل.

تنظيم و يع ااحداث سواء كلنت 

ترميجية أم ثقلفية أم سعلئية أخر .

الوسلطة  القيلم بج يع ع ليلت 

مالت2ميج  مالتنقيب  مالد درة 

مالتدويق.

)اإلذاعة مالتلفزة  إسارة اإلعالنلت 

مالجرائد ماانت2نيت(.

التصدير ماإلستي2اس.

إسارة املنلطق الحرة )الفرنشليز(.

املنتجلت  متجلرة  تدامل 

مالخدملت.

املقلمالت  و يع  في  املشلركة 

مالشركلت ذات نفس الهدف أم التي 

قد تدلعد عل  تن ية الشركة.

الع ليلت  و يع  مع ومل، 

الصنلعية،  املللية،  التجلرية، 

بللهدف  املتعلقة  مالعقلرية  املنقولة 

اإلوت لعي أم التلبع لهل مالتي ي كن أن 

تدلهم في نشلط الشركة مفي تن يتهل.

رقم  أكلسير،   : اإلوت لعي  املقر 

شلرع  املحلمي،  سار  ع لرة   ،620

الحدن الثلني.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلهل 

في السجل التجلري مل عدا السجل 

املدبق أم الت ديد.



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   17888

يتكون   : اإلوت لعي  الرأس لل 

إج   مقدم  سرهم،   100.000.00 من 
سرهم   100.00 سهم من فئة   1000

للدهم .
الديدة  تعيين  تم   : التديي2 

محيدة  مدي2ة  ثورية  أمشلهد 
تأسيدية للشركة، ملدة غي2 محدمسة.
بكتلبة    : القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
تحت   2020 نوف 23  بأكلسير بتلريخ   

رقم 96960.
للخالصة مالبيلن

99 P 

GALLINA SUD
السجل التجلري عدس: 1357 أكلسير

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر  قرر   ،2020 أكتوبر   29
ب ثلبة  املنعقدة  العلمة  الج عية 
للشركة  اإلستثنلئي  العلم  الج ع 
برأس لل   ،GALLINA SUD املد لة 
8.000.000.00 سرهم مالكلئن مقرهل 
طريق   ،502 بقعة رقم  بأيت ملول، 

بيوكر ، الحي الصنلعي،مل يلي :
الحصص  تفويت  عل   املوافقة 
من   13 للفصل  طبقل  اإلوت لعية 

القلنون ااسل�سي للشركة.
الديدة ص23ي  من  كل  تصدقت 
حصة إوت لعية   3967 بندبة  مليلء 
اإلوت لعية  الحصص  مج وع  من 
حصة   11518 بندبة  ماملقدرة 
الشركة  في  ت تلكهل  مالتي  إوت لعية 
لفلئدة كل من الديد ص23ي املهدي، 
ندبة 2221 حصة إوت لعية لفلئدة 
 1111 ندبة  كنزة،  ص23ي  اآلندة 
الديدة  ملفلئدة  إوت لعية   حصة 
حصة   635 بندبة  زهرة،  ماكريم 

إوت لعية أيضل.
بقبولهم  عليهم  املتصدق  ميصرع 
اإلوت لعية  الحصص  و يع 

املتصدق بهل.
م7   6 تم تغيي2 الفصلين  مبذلك، 

من القلنون ااسل�سي للشركة.
تم تعديل   ، ب قت�سى عقد عرفي 

القلنون ااسل�سي للشركة.

بكتلبة    : القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بأكلسير بتلريخ  2 نوف 23 2020 تحت 

عدس 97225.
للخالصة مالبيلن

100 P

GALLINA SUD
السجل التجلري عدس 1357 - أكلسير 
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
محضر  قرر   ،2020 أكتوبر   29
ب ثلبة  املنعقدة  العلمة  الج عية 
للشركة  االستثنلئي  العلم  الج ع 
برأس لل   GALLINA SUD املد لة 
مقرهل  مالكلئن  سرهم   8.000.000
طريق   502 رقم  بقعة  ملول،  بأيت 

بيوكري الحي الصنلعي، مل يلي :
ص23ي  الديد  مفلة  مالحظة 
حفيظ بتلريخ 31 يوليو 2020 مالذي 
الشركة  مدي2  منصب  يشتغل  كلن 

مذلك تبعل لعقد اإلراثة العدلية.
متبعل لوفلة املرحوم املذكور أعاله 
مج وع  فإن  اإلراثة،  عقد  محدب 
ماملقدرة  االوت لعية  الحصص 
اوت لعية  حصة   29  0 بندبة 
مالتي ي تلكهل املرحوم ص23ي حفيظ 
توزيعهل  سيتم  الشركة  رأس لل  في 
عل  مرثة املرحوم عل  الشكل التلجي :
 12880 املهدي  ص23ي  الديد 

حصة اوت لعية.
0  6 حصة  الديدة ص23ي مليلء 

اوت لعية.
حصة   6  0 االندة ص23ي كنزة 

اوت لعية.
الديدة ماكريم زهرة 3680 حصة 

اوت لعية.
ك ل تم تعيين مكلن املرحوم ص23ي 
منصب  يشتغل  كلن  مالذي  حفيظ 
مدي2 الشركة الديد ص23ي املهدي، 
ك دي2 وديد للشركة مذلك ملدة غي2 

محدمسة.
مسيتم بللتلجي تديي2 الشركة من 
ر�سى  ااسيب  الديد  من  كل  طرف 
مع  املهدي  ص23ي  مالديد  ريشلرس 
املشلر  التوكيالت  بج يع  ت تيعه ل 
القلنون  من  الفصل  1  في  إليهل 

ااسل�سي للشركة.

مع اإلشلرة إج  أن تديي2 الشركة 
سمن  املدي2ين  ماحد  بلمضلء  سيتم 

ر�سى  االسيب  الديد  مه ل  االخر 
ريشلرس مالديد ص23ي املهدي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 ،2020 نوف 23  بتلريخ  2  بأكلسير 

تحت رقم  9722.

101 P

 ABATTOIR AGADIR

VOLAILLE
السجل التجلري عدس 61 1 انزكلن

 29 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2020، قرر محضر الج عية  أكتوبر 

الج ع  ب ثلبة  املنعقدة  العلمة 

املد لة  للشركة  اإلستثنلئي  العلم 

 ABATTOIR AGADIR VOLAILLE

سرهم مالكلئن   7.000.000 براس لل 

الحي   639 بقعة  ملول  بأيت  مقرهل 

الصنلعي مل يلي :

الحصص  تفويت  عل   املوافقة 

من   13 للفصل  طبقل  االوت لعية 

القلنون ااسل�سي للشركة.

الدو�سي  الديد  من  كل  تصدق 

زهرة،  الغ لري  مالديدة  الحدين 

االوت لعية  الحصص  ب ج وع 

ماملقدرة بندبة 266 حصة اوت لعية 

ي تلكلنهل  مالتي  منه ل  ماحد  لكل 

اآلندة  من  كل  لفلئدة  الشركة  في 

الدو�سي ويهلن شلنتلل، بندبة 266 

اآلندة  ملفلئدة  اوت لعية  حصة 

 266 بندبة  إملنويل  مليلء  الدو�سي 

حصة اوت لعية أيضل.

تصدقت كل من اآلندة الدو�سي 

الدو�سي  مااندة  شلنتلل  ويهلن 

الحصص  ب ج وع  إملنويل  مليلء 

 800 بندبة  ماملقدرة  االوت لعية 

منه ل  ماحد  لكل  اوت لعية  حصة 

لفلئدة  الشركة  في  ت تلكلنهل  مالتي 

مالتي  فللي23ي  مريم  االسيب  الديدة 

حصة   1600 مج وعه  مل  تقبل 

اوت لعية.

زهرة  ماكريم  الديدة  متصدقت 
من  اوت لعية  حصة   5250 بندبة 
مج وع 9288 حصة اوت لعية مالتي 
من  كل  لفلئدة  الشركة  في  ت تلكهل 
بندبة  262  املهدي  ص23ي  الديد 
ااندة  لفلئدة  اوت لعية،  حصة 
حصة   1313 ندبة  كنزة،  ص23ي 
ص23ي  الديدة  ملفلئدة  اوت لعية 
1313 حصة اوت لعية  مليلء، بندبة 

أيضل.
ميصرح املتصدق عليهم بقبولهم 
االوت لعية  الحصص  و يع 

املتصدق بهل.
مبذلك تم تغيي2 الفصلين 6 م7 من 

القلنون ااسل�سي للشركة.
تعديل  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القلنون ااسل�سي للشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بلنزكلن 
تحت رقم   ،2020 نوف 23  بتلريخ  2 

.2057
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 ABATTOIR AGADIR
VOLAILLE

السجل التجلري عدس 61 1 انزكلن
 29 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2020، قرر محضر الج عية  أكتوبر 
الج ع  ب ثلبة  املنعقدة  العلمة 
املد لة  للشركة  االستثنلئي  العلم 
 ABATTOIR AGADIR VOLAILLE
سرهم مالكلئن   7.000.000 برأس لل 
 639 رقم  بقعة  ملول،  بأيت  مقرهل 

الحي الصنلعي، مل يلي :
مالحظة مفلة الديد ص23ي حفيظ 
كلن  مالذي   2020 يوليو   31 بتلريخ 
يشتغل منصب مدي2 الشركة مأيضل 
الدين،  خي2  الدو�سي  الديد  مفلة 
مذلك تبعل   ،2020 ملرس   19 بتلريخ 

لعقوس اإلراثة العدلية.
متبعل لوفلة املرحومين املذكورين 
فإن  اإلراثة،  عقد  محدب  أعاله 
االوت لعية  الحصص  مج وع 
حصة  26300 بندبة  ماملقدرة 
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املرحوم  ي تلكهل  مالتي  اوت لعية 

الشركة  رأس لل  في  حفيظ  ص23ي 

سيتم توزيعهل عل  مرثة املرحوم عل  

الشكل التلجي :

 11506 املهدي  ص23ي  الديد 

حصة اوت لعية.

5753 حصة  الديدة ص23ي مليلء 

اوت لعية.

حصة   5753 االندة ص23ي كنزة 

اوت لعية.

الديدة ماكريم زهرة 3288 حصة 

اوت لعية.

الحصص  مج وع  أن  حين  في 

 1800 بندبة  ماملقدرة  االوت لعية 

ي تلكهل  مالتي  اوت لعية  حصة 

في  الدين  خي2  الدو�سي  املرحوم 
راس لل الشركة سيتم توزيعهل عل  

مرثة املرحوم عل  الشكل التلجي :

شلنتلل  ويهلن  الدو�سي  اآلندة 

 53 حصة اوت لعية.

إملنويل  مليلء  الدو�سي  اآلندة 

 53 حصة اوت لعية.

 266 الحدين  الدو�سي  الديد 

حصة اوت لعية.

الديدة الغ لري زهرة 266 حصة 

اوت لعية.

 200 الديدة ااسيب مريم فللي2ي 

حصة.
ك ل تم تعيين مكلن املرحوم ص23ي 

منصب  يشتغل  كلن  مالذي  حفيظ 

مدي2 الشركة الديد ص23ي املهدي، 

ك دي2 وديد للشركة مذلك ملدة غي2 

محدمسة.

مسيتم بللتلجي تديي2 الشركة من 

ر�سى  ااسيب  الديد  من  كل  طرف 
مع  املهدي  ص23ي  مالديد  ريشلرس 

املشلر  التوكيالت  بج يع  ت تيعه ل 
القلنون  من  الفصل  1  في  إليهل 

ااسل�سي للشركة.

مع اإلشلرة إج  أن تديي2 الشركة 
سمن  املدي2ين  أحد  بلمضلء  سيتم 

ر�سى  االسيب  الديد  مه ل  االخر 
ريشلرس مالديد ص23ي املهدي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بأكلسير بتلرخ  2 نوف 23 2020، تحت 

رقم 2058.
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PRO LOISIRS
السجل التجلري عدس 2501 أكلسير

 28 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

سبت 23 2020، قرر محضر الج عية 

العلم  الج ع  ب ثلبة  املنعقدة 

 PRO املد لة  الشركة  االستثنلئي 

LOISIRS، ش م م برأس لل 387500 

الحي  بأكلسير  مقرهل  الكلئن  سرهم، 

الصنلعي تلسيال، ص ب رقم 3030، 

مل يلي :

 JANY MAGNEN املوافقة للديد

بتفويت 306 حصص اوت لعية التي 

ي تلكهل في الشركة.

ب قت�سى عقد عرفي فوت الديد 

الحصص  و يع   JANY MAGNEN

حصص   306 مج وعه  مل  أي 

الشركة  في  ي تلكهل  مالتي  اوت لعية 

.BRUNO CAPOEN لفلئدة الديدة

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 ،2020 نوف 23  بتلريخ  2  بأكلسير 

تحت رقم 97219.
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THE VERT
السجل التجلري عدس 325 3

شركة الشيخ الدعدي

السجل التجلري عدس 33093

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

ب ثلبة  املنعقد   ،2020 نوف 23   15  

اتفلقية اندملج بين شركتين.

الشركة املد لة THE VERT ش م 

الكلئن  سرهم،   100.000 م براس لل 

132 شلرع الشيخ  مقرهل بأكلسير رقم 

امل ثلة من طرف  X الدعدي ت ديد 

 الديد محفوظ فيالجي س ي2 بصفته 

ملداملة  للشركة ممفقل  مدي2ا محيد 

ب ثلبة  املنعقدة  الع ومية  الج عية 

بتلريخ االستثنلئي  العلم   الج ع 

ب ووبه  مالذي   2020 نوف 23   15  

تم تحديد شرمط مشرمع اإلندملج.

املذكورة  الشركة  فإن  معليه 

كشركة  املذكور  املشرمع  في  معينة 

مللكة.

الشركة املد لة الشيخ الدعدي 

SCI ش م م برأس لل 100.000 سرهم 
زنقة  رقم  ،  الكلئن مقرهل بأكلسير، 

ساكلر، امل ثلة من طرف الديد سرج 

الدين ك لل املفوض خصيصل لهذا 

الغرض بصفته مدي2ا محيدا للشركة 

الج عية  مداملة  شرمط  مب ووب 

العلمة املنعقدة ب ثلبة الج ع العلم 

 ،2020 15 نوف 23  االستثنلئي بتلريخ 

الدمج  مشرمع  اعت لس شرمط  بعد 

الج ع  ب ووب  تحديدهل  تم  مالتي 

هذه  سمج  تم  فقد  مبللتلجي  العلم 

الشركة في املشرمع كشركة م تصة 

أم مدمجة في الشركة الدللفة الذكر 

أعاله.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بأكلسير بتلريخ 3 سيد 23 2020، تحت 
رقم 97352.
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SWITH MAN
SARL AU

تم مضع القلنون ااسل�سي لشركة 

بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

ماحد ذات امل يزات التللية :

.SWTH MAN : التد ية

الرأس لل : 100.000 سرهم.
املقر االوت لعي : زنقة 6 ع لرة 5  
رقم 8  حي ال23كة موالي رشيد الدار 

البيضلء.

املوضوع االوت لعي : تصنيع و يع 

املالبس  من  ماملصنوعلت  ااق شة 

املدنية مالعدكرية.

املالبس  متوزيع  متركيب  خيلطة 

ماملندوولت.

التديي2 : سيتم تديي2 الشركة من 

طرف ابوعلم مهدي.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

  78587 رقم  تحت  التجلري 

)املحك ة التجلرية الدار البيضلء(.
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FCP R-MIXT COUVERTURE
تأسيس صندمق توظيف مشت2ك

الهيئة  طرف  من  عليه  موافق 

املغربية لدوق الرسلميل تحت رقم 

GP201 2 بتلريخ 30 سبت 23 2020.

 : مشت2ك  توظيف  صندمق  مدة 

99 سنة.

 IRG ASSET  : املدي2ة  املؤسدة 

.MANAGEMENT

شلرع   112  : االوت لعي  مركزهل 

أنفل - الدار البيضلء.
صندمق   : الوسيعة  املؤسدة 

.CDG 2اإليداع مالتدبي

موالي  سلحة   : االوت لعي  املركز 

الحدن الربلط.

الديد   : للحدلبلت  مراقب  أمل 

الجراري مكتب مراقبة ماستشلرة.

اامج   املشلركة  حصص  مبلغ 

1.000.000 سرهم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 ،2020 نوف 23   23 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 763 75.
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PAMAB IMPORT EXPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 300.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : ع لرة رقم 1، 

مكتب رقم 8، إقلمة املنصور،

حي يعقوب املنصور الربلط

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 يونيو   30 بتلريخ  االستثنلئي 
قرر  ،2020 أكتوبر   31  ممحضر 

 مل يلي :
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العلم  الج ع  محضر  قرار 

 ،2020 يونيو   30 بتلريخ  االستثنلئي 

تحويل املقر االوت لعي من ع لرة رقم 

8، إقلمة املنصور حي  1، مكتب رقم 

إج  الطلبق  يعقوب املنصور الربلط، 
زنقة طلنكلن   1 اار�سي لل حل رقم 

إقلمة غلجي حي املحيط الربلط.

العلم  الج ع  محضر  قرار 

االستثنلئي بتلريخ 31 أكتوبر 2020.

تحديث النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 ،2020 نوف 23  بتلريخ  2  بللربلط 

تحت رقم 108780.
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BUROSYS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك ماحد
رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : ع لرة رقم 1، 

مكتب رقم 8، إقلمة املنصور

حي يعقوب املنصور الربلط

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2020 يونيو   30 بتلريخ  االستثنلئي 

قرر مل   ،2020 أكتوبر   31 ممحضر 

يلي :

العلم  الج ع  محضر  قرار 

االستثنلئي بتلريخ 30 يونيو 2020.

تحويل املقر االوت لعي من ع لرة 
رقم 1، مكتب رقم 8، إقلمة املنصور 

حي يعقوب املنصور الربلط.
زنقة   1 رقم  لل حل  امليزانين  إج  

املحيط،  حي  غلجي  إقلمة  طلنكلن 

الربلط.

العلم  الج ع  محضر  قرار 

االستثنلئي بتلريخ 31 أكتوبر 2020 :

تحديث النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 ،2020 نوف 23  بتلريخ  2  بللربلط 

تحت رقم 108781.
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MERYDINAL
راس لل الشركة : 100.000 سرهم

الشكل القلنوني للشركة : ش ذات 
املدؤملية املحدمسة

املقر االوت لعي : الدار البيضلء 265 
شلرع موالي اس لعيل

رقم السجل التجلري : 81833 
 3 في  مؤرخ  عقدعرفي  ب قت�سى 
القلنون  إعداس  تم   ،2020 سيد 23 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة بلمل يزات التللية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة.
.MERYDINAL : تد ية الشركة

شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ماامراق  الحلفظلت  مإسارة  مبيع 
من  ماالستث لر  الدراسة  املللية، 
خالل املشلركة في رأسم امللل، بج يع 
في  ع ل،  أم  شركة  أي  في  أشكلله، 
مال  االقتصلسية  القطلعلت  و يع 
ماملللية  مالتجلرية  الصنلعية  سي ل 
إسارة  ع لية  أي  تنفيذ  مالعقلرية، 
الشركلت  لصللح  مخدمة  مرقلبة 
مبشكل علم و يع املعلمالت املللية 
أم التجلرية أم الصنلعية أم املنقولة 
تقديم  إج   بلإلضلفة  العقلرية  أم 
من  بأي  تتعلق  قد  التي  الخدملت 

ااشيلء املذكورة أعاله.
البيضلء  الدار   : االوت لعي  املقر 

265 شلرع موالي اس لعيل.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ راس لل الشركة 
ب  حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 
تم تحريرهل  سرهم لكل حصة،   100
متم تقدي هل بين الشركلء  بللكلمل، 

كللتلجي :
مدي2  التلزي،  نلصر  الديد 
 265 مشريك، سلكن بللدار البيضلء 
شلرع موالي اس لعيل 000. 3 سرهم 

أي 0 3 حصة.
الديد لينة طبلرة شريكة سلكنة 
موالي  شلرع   265 البيضلء  بللدار 
 165 إج   سرهم   16.500 إس لعيل 

حصة.

شريكة،   : التلزي  ريم  الديدة 
شلرع   265 البيضلء  بللدار  سلكنة 
أي  سرهم   16.500 إس لعيل  موالي 

165 حصة.
شريكة  التلزي  ميس  الديدة 
شلرع   265 البيضلء  بللدار  سلكنة 
أي  سرهم   16.500 اس لعيل  موالي 

165 حصة.
شريكة  التلزي  سينل  الديدة 
شلرع   265 البيضلء  بللدار  سلكنة 
أي  سرهم   16.500 اس لعيل  موالي 

165 حصة.
التلزي،  نلصر  الديد   : املدي2 
شلرع   265 البيضلء  بللدار  سلكن 

موالي اس لعيل.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 
الرقم  تحت   ،2020 سيد 23    

.756160
التجلري  بللسجل  تسجيلهل  متم 
بللدار البيضلء تت الرقم 81833 .

110 P

مكتب سامي مشركلؤه الخ23ة في املحلسبة 

ماستشلرة الشركلت

169 شلرع املقلممة 90 20

الدار البيضلء

الهلتف : 022318019

الفلكس : 1326  022

شركة سفولطا
شركة محدمسة املدؤملية
252 شلرع مح د الخلمس

الدار البيضلء
رأس للهل : 1.000.000 سرهم
السجل التجلري : 1195 

تغيي2 مقر الشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 ،2007 يوليو   10 بتلريخ  املؤرخ 
شركة  سفولطل  شركة  شركلء  قرر 
رأس للهل  محدمسة  مدؤملية  ذات 
سرهم مقرهل االوت لعي   1.000.000

252 شلرع مح د الخلمس مل يلي :
شلرع   252 تغي2 مقر الشركة من 
إج   البيضلء  الدار  الخلمس  مح د 
الطلبق  الخلمس  مح د  شلرع   355
معليه  مكتب رقم  115-11   9 رقم 
في ل  الشركة  قلنون  تعديل  سيتم 

يخص امللسة  .

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
 ،2007 أكتوبر   19 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 13958.
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مكتب سامي مشركلؤه الخ23ة في املحلسبة 
ماستشلرة الشركلت

169 شلرع املقلممة 90 20 الدار البيضلء
الهلتف : 022318019
الفلكس : 1326  022

شركة سفولطا
 شركة مدله ة

252 شلرع مح د الخلمس
الدار البيضلء

رأس للهل : 1.000.000 سرهم
السجل التجلري : 1195 

تغيي2 الشكل القلنوني للشركة
تعيين مدي2 للشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
قرر   ،2000 ف23اير  املؤرخ بتلريخ  2 
شركة  سفولطل،  شركة  مدله ين 
سرهم   1.000.000 رأس للهل  ذات 
شلرع مح د   252 مقرهل االوت لعي 

الخلمس مل يلي :
للشركة  القلنوني  الشكل  تغيي2 
إج  شركة ذات  من شركة مدله ة 

مدؤملية محدمسة.
الغرض  تعديل  بدمن  مذلك 
امللل  رأس  مال  االوت لعي  املقر  مال 
املعت د  التحول  معليه يدتلزم هذا 
من   33 مامللسة  القلنون  ب ووب 
النظلم ااسل�سي إنشلء شركة معنوية 
مسوف يتم تعديل النظلم ااسل�سي 

للشركة نظرا لهذا التحويل.
غي2  العلمة  الج عية  قررت  ك ل 
العلسية تعيين مدير ملدة غي2 محدسة.

املزساس  بوزيدي  اح د  الديد 
مغربي  أكتوبر   19   7 تلريخ  في 
 63 الجندية مقيم في الدار البيضلء 

طريق وليلي.
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع  تم 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت   2000 ملي  بتلريخ    البيضلء 

رقم 168100.
112 P
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مكتب سامي مشركلؤه الخ23ة في املحلسبة 

ماستشلرة الشركلت

169 شلرع املقلممة 90 20 الدار البيضلء

الهلتف : 0522318019

الفلكس : 1326  0522

 FAZAZ LES CHENES شركة

AROUGOU
SARL

RC N° 3489

IF N° 45993560

TP N°52760590

 ICE002591128000018

العلم  االوت لع  عقد  ب ووب 

 ،2020 ف23اير   11 غي2 العلسي بتلريخ 

 FAZAZ LES  : شركة   شركلء  قرر 

CHENES AROUGOU

قدره  ملل  رأس  ذات   ،SARL

االوت لعي  املقر  سرهم،   19710 00

 COMMUNE AGUELMAM في 

 AZEGZA AROUGOU

عل   املوافقة  قررما   ،KHENIFRA

التعديالت التللية :

العينية  تعديل قي ة املدله لت 

أسلس  عل   الالحق  مالتخفيض 

التقييم ااخي2 للعقلر.

من  امللل  راس  تخفيض 

 2.771.000 إج   سرهم   19710 00

سرهم.

بعد  ااسل�سي  النظلم  تعديالت 

تخفيض رأس امللل.

تعيين مدقق الحدلبلت.

إقرار املدير في مظلئفه.

التوقيع االوت لعي.

في  املكتب املسجل  تأكيد عنوان 

و لعة أكل لم أزكزا.

أرمغو خنيفرة.

 COMMUNE AGUELMAM

.AZEGZA   AROUGOUKHENIFRA

تحديث النظلم ااسل�سي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ف23اير   12 االبتدائية بخنيفرة بتلريخ 

2020، تحت رقم 322.

113 P

شركة مخبزة وحلويات جعفر
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

الراس لل الشراكي : 100.000 سرهم
املقر الشراكي : الدار البيضلء 62/60 

شلرع بنوراميك
رقم السجل التجلري : 123139

تلقته  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
محررته ااستلذة نجلة ك ون، موثقة 
أغدطس   28 بتلريخ  بللدار البيضلء 

.2020
قد  وعفري  حدن  الديد  فإن 
فوت للديدة س ي2ة بوش ل، مج وع 
 333 البللغة  الشراكية  حصصه 
سرهم   100 بقي ة  شراكية،  حصة 
للحصة الواحدة، في الشركة املد لة 
شركة ذات  مخ3زة محلويلت وعفر، 

املدؤملية املحدمسة.
فقد  التفويت  لهذا  منتيجة 
من  وعفر  حدن  الديد  استقللة 

مهلمه ك دي2.
بوش ل  س ي2ة  الديدة  معينت 

مدي2ة ملدة غي2 محدمسة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  سيتم 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

البيضلء.
114 P

شركة دلتا فيش
شركة مجهولة االسم

الرأس لل الشراكي : 6.000.000 
سرهم

املقر الشراكي : طنطلن قلعة الد ك 
مينلء الصيد مربط 3

تلقته  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
محررته ااستلذة نجلة ك ون، موثقة 
أكتوبر   16 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

.2020
سالمي،  حورية  الديدات  فإن 
قد  يلشين  مخديجة  سالمي  مرمة 
فوتن لدلسة عز العرب سالمي، خللد 
سالمي، عبد الفتلح سالمي، مج وع 
 2  0 ااسهم التي ي تلكهل مالبللغة 
للحصة  سرهم   250 بقي ة  سهم، 
»سلتل  املد لة  الشركة  في  الواحدة، 

فيش« شركة مجهولة االسم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحك ة االبتدائيةبطنطلن 

تحت رقم 230/2020.
115 P

الشركة املدنية العقارية لزنقة 
ريمس

رأس للهل : 178.500 سرهم
مقرهل االوت لعي الدار البيضلء  3، 

زنقة زرهون )سلبقل ري س(
تلقته  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
محررته ااستلذة نجلة ك ون، موثقة 
نوف 23   25 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

.2020
انعقد الج ع العلم الغي2 العلسي 
لزنقة  العقلرية  املدنية  للشركة 
سرهم   178.500 رأس للهل  ري س، 
البيضلء  الدار  االوت لعي،  ممقرهل 
 3، زنقة زرهون )سلبقل ري س(، متم 

االتفلق عل  مل يلي :
الكريم  عبد  الديد  مفلة  معلينة 

ح داني.
اسنلس اسهم الديد عبد الكريم 

ح داني لورثته.
التوزيع اآلني لراس لل الشركة.

العطلري  سعلس  الديدة  تعيين 
ك دي2ة وديدة للشركة.

116 P

WELLRIGHT - TRANS
شركة ذات املدؤملية

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : 23 شلرع أنوال 
ع لرة فلوري 11، املكتب رقم  ، 

مي وزا، القنيطرة
تأسيس شركة

بللقنيطرة  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مضع  تم   ،2020 نوف 23  بتلريخ  2 
ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 
املدؤملية املحدمسة ذات املواصفلت 

التللية :
 WELLRIGHT-TRANS : التد ية

.SARL
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.

23 شلرع أنوال،  املقر االوت لعي : 

رقم    املكتب   ،11 فلوري  ع لرة 

مي وزا، القنيطرة.

في  املقلملة   : الشركة  موضوع 

النقل املدر�سي منقل املدتخدمين.

املقلملة في نقل ااشخلص.

البضلئع  نقل  في  املقلملة 

ماملراسالت.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000

سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 

للواحدة.

لتديي2  قلنونيل  عين   : التديي2 

الشركة الديد أسلمة بر�سي ملدة غي2 

محدمسة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57275 بتلريخ 23 نوف 23 2020.

117 P

S R O B A T
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : زامية شلرع موالي 

عبد العزيز مزنقة ابن أبي زرع، 

إقلمة يلقوت، ع لرة D، املكتب
رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

ذات املواصفلت التللية :

.S R O B A T SARL : التد ية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
شلرع  زامية   : االوت لعي  املقر 

أبي  ابن  مزنقة  العزيز  عبد  موالي 

زرع، إقلمة يلقوت، ع لرة D، املكتب 
رقم 2، القنيطرة.

أشغلل التهيئة   : موضوع الشركة 

مااشغلل املختلفة مالبنلء.

التجلرة بصفة علمة.
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مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 
10.000 سرهم مقدم إج  100 حصة 
اوت لعية بقي ة 100 سرهم للواحدة 
محررة بكلملهل، مكتتبة مموزعة عل  

الشركلء كللتلجي :
الديد شعي2ي وواس 50 حصة.

الديد املوسن عبد هللا 50 حصة.
املدة : 99 سنة.

التديي2 : اسند إج  الديد شعي2ي 
وواس.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
سيد 23  فلتح  بتلريخ   57 77 رقم 

.2020
118 P

SVTNOUR TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك محيد
رأس للهل : 10.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : 5  تعلمنية 
الوحدة، القنيطرة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
نوف 23   23 يوم  املنعقد  االستثنلئي 
2020، قرر الشريك الوحيد للشركة 
»اسفيتي  ذات املدؤملية املحدمسة  
نور ترانيس« رأس للهل 10.000 سرهم 
مالكلئن مقرهل االوت لعي بللقنيطرة 
املبكر  الحل  الوحدة،  تعلمنية    5
مبللتلجي  تلريخه،  من  مذلك  للشركة 
تصفيتهل مسيل ك ل عين الج ع العلم 
ك صفي  كنوني  أمسلمة  الديد 
الواسعة  الدلط  ممنحه  للشركة 
انهلء الع ليلت الجلرية للشركة، بيع 

أمصل الشركة متأسية سيونهل.
بلملقر  التصفية  مقر  حدس 
االوت لعي للشركة مإج  هذا العنوان 
مالكتلبلت  الوثلئق  و يع  ترسل 

املتعلقة بللتصفية.
كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
بللقنيطرة تلريخ فلتح سيد 23 2020، 

تحت رقم 80288.
119 P

IMMO PRO C H
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 نوف 23   16 بتلريخ  بللقنيطرة 
مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصلئص  تح ل  مالتي  محدمسة 

التللية :
التد ية : إمو برم �سي اش.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

املقر االوت لعي : الصيلس رقم 299 
القنيطرة.

الهدف االوت لعي : منعش عقلري.
ااشغلل العلمة مالبنلء.

الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 
لهل  التي  ماملللية  مالعقلرية  التجلرية 
من  مالتي  الشركة  بنشلط  عالقة 

شأنهل املدله ة في تن ية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
التديي2 : أسند إج  الديد الشلمي 

ح زة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 
سيد 23 من كل سنة مل   31 ينلير إج  
تلريخ  من  تبتدئ  اامج   الدنة  عدا 

التسجيل.
رأس امللل حدس في مبلغ 100.000 
سرهم مقد ة إج  1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للواحدة.
بللسجل  التقييد  تم   : التقييد 
االبتدائية  املحك ة  لد   التجلري 
سيد 23  فلتح  بتلريخ  بللقنيطرة 

2020، تحت رقم 85 57.
120 P

SEMA MAN
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2020 نوف 23   19 بللقنيطرة بتلريخ 
مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصلئص  تح ل  مالتي  محدمسة 

التللية :
التد ية : سي ل ملن.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
مدؤملية.

 100 املج وعة   : املقر االوت لعي 
رقم   بلم 2 القنيطرة.

الهدف االوت لعي : منعش عقلري.

ااشغلل العلمة مالبنلء.

الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 

لهل  التي  ماملللية  مالعقلرية  التجلرية 

من  مالتي  الشركة  بنشلط  عالقة 

شأنهل املدله ة في تن ية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

أسند إج  الديد سبلغ   : التديي2 
ربيع.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

سيد 23 من كل سنة مل   31 ينلير إج  

تلريخ  من  تبتدئ  اامج   الدنة  عدا 

التسجيل.
رأس امللل حدس في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إج   مقد ة  سرهم، 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.
التجلري  بللسجل  تم   : التقييد 

بللقنيطرة  االبتدائية  املحك ة  لد  

تحت   ،2020 سيد 23  فلتح  بتلريخ 
رقم 87 57.

121 P

PLAYA BUS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : بقعة 158 

»الوفللون« الطلبق اامل،  القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 PLAYA BUS SARL  : التد ية 

.AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

 ،158 بقعة   : االوت لعي  املقر 

لوفللون الطلبق اامل، القنيطرة.

نقل   : الشركة  موضوع 
املدتخدمين.

مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 
 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000
سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 
مكتتبة  بكلملهل،  محررة  للواحدة 

مموزعة عل  الشركلء كللتلجي :
 1000 الكدمي  مح د  الديد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

اسند إج  الديد مح د   : التديي2 
الكدمي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57533 بتلريخ 2 سيد 23 2020.
122 P

SOCOURAHM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 
رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
 SOCOURAHM  : التد ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 

رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة.
االستي2اس   : الشركة  موضوع 

مالتصدير.
التجلرة بصفة علمة.

ااشغلل املختلفة أم البنلء.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 
 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000
سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 
مكتتبة  بكلملهل،  محررة  للواحدة 

مموزعة عل  الشركلء كللتلجي :
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 1000 الدقلط  نرويس  الديد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
الديدة  إج   اسند   : التديي2 

نرويس الدقلط.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 7 575 بتلريخ 2 سيد 23 2020.
123 P

MEHDIA BUILDING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 
رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
MEHDIA BUILDING : التد ية

.SARL 
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 

رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة.
منعش عقلري   : موضوع الشركة 

ممقلمل في البنلء.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 
 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000
سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 
مكتتبة  بكلملهل،  محررة  للواحدة 

مموزعة عل  الشركلء كللتلجي :
 500 املدعوسي  سعيد  الديد 

حصة.
الديدة إي لن ربوح 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
اسند إج  الديد سعيد   : التديي2 

املدعوسي مالديدة إي لن ربوح.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57535 بتلريخ 2 سيد 23 2020.
124 P

PLATINIUM BUSINESS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 

رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 PLATINIUM  : التد ية 

BUSINESS

.SARL 

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.

املقر االوت لعي : متجر بللزنقة 2، 

رقم 29، حي مع ورة، القنيطرة.

موضوع الشركة :

االستشلرة في التديي2.

اإلستي2اس مالتصدير.

التجلرة بصفة علمة.

مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000

سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 

مكتتبة  بكلملهل،  محررة  للواحدة 

مموزعة عل  الشركلء كللتلجي :

 500 سمكنة  العزيز  عبد  الديد 

حصة.

علوي  إس لعيلي  هشلم  الديدة 

500 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  الديد  إج   اسند   : التديي2 

العزيز سمكنة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 

رقم 3 575 بتلريخ 2 سيد 23 2020.

125 P

 INTERBUSINESS

TRANSPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 26 زنقة أبي زرق 

39 شلرع موالي عبد العزيز 86 مكرر 

زنقة موالي عبد الرح لن القنيطرة

رفع رأس لل الشركة
متحويل املقر االوت لعي

ب قت�سى محضر الج ع العلم الغي2 

 INTERBUSINESS لشركة  العلسي 

تقرر   TRANSPORT SARL AU

بلإلو لع مل يلي :

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

  .000.000 إج   سرهم   100.000

39.000 حصة  سرهم مذلك بإصدار 

سرهم   100 اوت لعية وديدة بقي ة 

 3.900.000 للحصة أي مل مج وعه 

مع  ب قلصلة  بكلملهل  حررت  سرهم 

الحدلب الجلري للشركلء.

تحويل املقر االوت لعي للشركة إج  

: حي موالي اس لعيل  العنوان التلجي 

تجزئة القليد العربي رقم   1 سكتور 

35 سال.

تحيين القلنون االسل�سي للشركة 

تبعل لهذه التعديالت.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بللقنيطرة، السجل التجلري

رقم 1 83 .

126 P

NOUR DIV TRV
ب قت�سى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بتلريخ 3 سيد 23 2020 تم 

االتفلق عل  القلنون ااسل�سي لشركة 

ذات الخصلئص التللية :

.NOUR DIV TRV : التد ية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.

أع لل  في  مقلمل   : الغرض 

الصيلنة.

 RUE  : االوت لعي  املركز 

 ANOUAL IMMEUBLE FLEURY

 23 11 BUREAU N°4 MIMOUZA

.KENITRA

سرهم   100.000  : الرأس لل 

حصة اوت لعية   1000 مقد ة إج  

بقي ة 100 سرهم للحصة الواحدة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23 من كل سنة.

لالحتيلطي القلنوني   5%  : ااربلح 

مالبلقي بعد املداملة.

لتديي2  قلنونيل  عين   : التديي2 

الديد  محدمسة  غي2  مملدة  الشركة 

فريد عفوف.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

 2 بتلريخ  بللقنيطرة  االبتدائية 

سيد 23 2020 تحت رقم 57529.

127 P

 INSTITUTION AL

 GHIZLANE ADDAHABIA  -

ZAKI ET BENTOUIMOU
شركة ذات مدؤملية محدمسة

برأس لل 1.010.000 سرهم

املقر الرئي�سي : 53 زنقة اشبيلية 

مي وزا القنيطرة

السجل التجلري رقم 27189 

القنيطرة

تقرر في محضر اوت لع الج عية 

العلمة غي2 العلسية بتلريخ 12 أكتوبر 

2020 مل يلي :

إعالن مفلة الشريك الديد البشي2 

بنتوي و.

من  املي2اث  توزيع  عل   املوافقة 

املتوفي مهو 500  حصة عل  الورثة 

في اإلراثة  كل حدب نصيبه مل ولء 

ليل ،  الزاكي  الديدة   : كلآلتي  مهو 

مالديد  نع ة  بنتوي و  مالديدة 

بنتوي و انور مالديد بنتوي و نلسية.

 10.000 ب بلغ  امللل  رأس  زيلسة 

سرهم   1.000.000 من  لي2تفع  سرهم 

إج  1.010.000 سرهم.
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تعديل النظلم ااسل�سي.

سلطلت اإلوراءات الشكلية.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

بللقنيطرة بتلريخ فلتح سيد 23 2020 

تحت رقم 80283.

128 P

TIKSAF FIELDS شركة
تأسيس

 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بللقنيطرة

تم تأسيس    2020 نوف 23   10 بتلريخ 

شركة تح ل الخصلئص التللية :

 TIKSAF شركة   : التد ية 

.FIELDS

الشكل القلنوني : ش.م.م.

انوال  23 زنقة   : املقر االوت لعي 

رقم    مكتب   11 فلوري  إقلمة 

شركة  عند  )مدلكنة  القنيطرة 

.(ADISTANCE CENTER SARL AU

تديي2   : االوت لعي  الهدف 

االستغالل الفالحي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

إج   أسند   : ماإلمضلء  التديي2 

الحلمل  يوسف  تكلمي  الديد 

 LF 22 51 رقم  التعريف  لبطلقة 

مالديد سفلني طلرق الحلمل لبطلقة 

.BE66 335 التعريف رقم

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  راس لل 

 1000 إج   مقد ة  سرهم   100.000

للواحدة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

متوزيعهل  اكتتلبهل  متم  ث نهل  سدس 

كللتلجي :

الديد تكلمي يوسف 500 حصة.

الديد سفلني طلرق 500 حصة.

بللسجل  قيد   : بللسجل  التقييد 

االبتدائية  املحك ة  لد   التجلري 

بللقنيطرة تحت رقم 57511 بتلريخ 2 

سيد 23 2020.

129 P

INGEFIM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

رأس للهل : 250.000 سرهم

املقر االوت لعي : شلرع مح د 

الخلمس ع لرة H2 متجر رقم 1 

القنيطرة
رفع رأس لل الشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 INGEFIM لشركة  العلسي  الغي2 

SARL تقرر بلإلو لع مل يلي :

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

 1.000.000 إج   سرهم   250.000

حصة   7.500 بإصدار  مذلك  سرهم 

سرهم   100 اوت لعية وديدة بقي ة 

 750.000 مج وعه  مل  أي  للحصة 

سرهم.

تحويل املقر االوت لعي للشركة إج  

: حي موالي اس لعيل  العنوان التلجي 

تجزئة القليد العربي رقم   1 سكتور 

35 سال.
تغيي2 الفصلين 6 م 7 من القلنون 

ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللقنيطرة  االبتدائية 

نوف 23 2020 تحت رقم 80216.

130 P

BARA EXPRESS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 32 مج وعة 

الدالم الطلبق اامل القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 BARA EXPRESS  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

مج وعة   32  : االوت لعي  املقر 
الدالم الطلبق اامل القنيطرة.

موضوع الشركة : 
املقلمل في نقل املدتخدمين.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 
بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :
الديد سعيد بلرا 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إج  الديد سعيد   : التديي2 

بلرا.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
سيد 23  فلتح  بتلريخ   57 95 رقم 

.2020
131 P

STE FILALIGRAIN SERVICE
SARL

 شركة ذات مدؤملية محدمسة
املقر االوت لعي : 7  زنقة ع ر ابن 
العلص ع لرة اس لعيل مكتب   

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة

 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ
 27 أكتوبر 2020 ممصحح اإلمضلءات
ب صللح تصحيح اإلمضلءات ملدينة 
القنيطرة تم إعداس القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

بلملواصفلت التللية :
 STE  : الشركة  تد ية 

.FILALIGRAIN SERVICE SARL
شركة   : الشكل القلنوني للشركة 

ذات املدؤملية املحدمسة.
املقر االوت لعي للشركة : 7  زنقة 
اس لعيل  ع لرة  العلص  ابن  ع ر 

مكتب   القنيطرة.
من  الغرض   : االوت لعي  الهدف 
الشركة في املغرب أم خلروه بشكل 
لنفدهل سواء  مبلشر  غي2  أم   مبلشر 

أم لغي2هل أم مدله ة في :

بيع اللوازم مقطع الغيلر للديلرات.

بيع الدراولت النلرية ملوازمهل من 

قطع الغيلر بللج لة أم التقديط.

 مبشكل علم و يع الع ليلت التجلرية،

 املللية، الصنلعية، العقلرية، الحرفية

مالخدملتية و يعهل لحدلب الشركة 

ماملرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

بللهدف االوت لعي لتطوير الشركة.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة منذ تلريخ التأسيس.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 

عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم.

الديد عبد اللطيف كرين 50.000 

سرهم أي 500 حصة اوت لعية.

الديد ع ر الفالجي 50.000 سرهم 

أي 500 حصة اوت لعية.

الشركة يدي2هل الديد   : التديي2 

ع ر  الديد  م  كرين  اللطيف  عبد 

الفالجي مذلك ملدة غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

 القلنوني بلملحك ة االبتدائية ب صلحة

القنيطرة  ملدينة  التجلري  السجل 

رقم  تحت   2020 نوف 23   26 بتلريخ 

.80250
لإليداع مالبيلن

132 P

STE ENCORE TRANS
SARL

 شركة ذات مدؤملية محدمسة

املقر االوت لعي : 7  زنقة ع ر ابن 

العلص ع لرة اس لعيل مكتب   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة
 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ

2020 ممصحح اإلمضلءات نوف 23   9 

ب صللح تصحيح اإلمضلءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداس القلنون ااسل�سي 

املحدمسة   املدؤملية  ذات  لشركة 

بلملواصفلت  الوحيد  الشريك  ذات 

التللية :

 STE ENCORE  : تد ية الشركة 

.TRANS
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شركة   : الشكل القلنوني للشركة 
ذات املدؤملية املحدمسة.

املقر االوت لعي للشركة : 7  زنقة 
اس لعيل  ع لرة  العلص  ابن  ع ر 

مكتب   القنيطرة.
من  الغرض   : االوت لعي  الهدف 
الشركة في املغرب أم خلروه بشكل 
لنفدهل سواء  مبلشر  غي2  أم   مبلشر 

أم لغي2هل أم مدله ة في :
مقلمل في نقل املدتخدمين.

مقلمل في نقل البضلئع.
 مبشكل علم و يع الع ليلت التجلرية،
 املللية، الصنلعية، العقلرية، الحرفية
مالخدملتية و يعهل لحدلب الشركة 
ماملرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

بللهدف االوت لعي لتطوير الشركة.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة منذ تلريخ التأسيس.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 
عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم.
 50.000 ح وش  مح د  الديد 

سرهم أي 500 حصة اوت لعية.
 50.000 الريفي  ك لل  الديد 

سرهم أي 500 حصة اوت لعية.
الشركة يدي2هل الديد   : التديي2 
مح د ح وش مذلك ملدة غي2 محدسة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
 القلنوني بلملحك ة االبتدائية ب صلحة
القنيطرة  ملدينة  التجلري  السجل 
رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

.57587
لإليداع مالبيلن

133 P

JAWHARA HOUSE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : 59 إقلمة موالي 

عبد العزيز شلرع موالي عبد العزيز 
رقم   القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة بتلريخ 16 نوف 23 2020 تم 
مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات املواصفلت 

التللية :

 JAWHARA HOUSE  : التد ية 

.SARL

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.

املقر االوت لعي : 59 إقلمة موالي 

عبد العزيز شلرع موالي عبد العزيز 
رقم   القنيطرة.

موضوع الشركة : 

منعش عقلري.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 

بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :

الديد سرسلر مح د 250 حصة.

الديد وفلر فؤاس 250 حصة.

الديد خربلش أح د 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي2 : أسند إج  الديد سرسلر 

مح د.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 35 57 بتلريخ 6 أكتوبر 2020.

134 P

MLI-TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

 G املقر االوت لعي : إقلمة غيثة ع لرة

الشقة  1 املغرب العربي القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 MLI-TRANS SARL  : التد ية 

.AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

غيثة  إقلمة   : االوت لعي  املقر 
العربي  املغرب  الشقة  1   G ع لرة 

القنيطرة.
موضوع الشركة : 

مطنيل  البضلئع  نقل  في  املقلمل 
مسمليل.

استي2اس املعدات الفالحية.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 
بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :
 1000 ع ر  بوسلهلمي  الديد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الديد  إج   أسند   : التديي2 
بوسلهلمي ع ر.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57589 بتلريخ 7 سيد 23 2020.
135 P

AFRITAL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : بلوك H رقم 125 

أمالس امويه القنيطرة
السجل التجلري رقم 31885 

القنيطرة
تعيين مدي2ين للشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغي2 العلسي بتلريخ 17 نوف 23 2020 
AFRITAL SARL شركة ذات  لشركة 

مدؤملية محدمسة تقرر مل يلي :
عاللو  الحدين  الديد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
عاللو  لحدن  مالديد   Z 7921
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
ح ي و  مح د  مالديد   Z67522
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 
غي2  ملدة  للشركة  مدي2ين   T 393

محدمسة بتوقيع منفصل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 3 سيد 23

2020 تحت رقم 80365.
136 P

ااستلذ مصطفى الشريف
موثق

مكتب رقم 37 ع لرة بن زرمال سلحة الحنصلجي 
الجديدة

AL KARAM INCHAA رشكة
ش.م.م

شركة محدمسة املدؤملية
الرأس لل 150.000 سرهم

املقر االوت لعي : الجديدة الزنقة 
رقم 5 شلرع ج سيدي مو�سى إقلمة 

امللمونية شقة رقم 5
رفع رأس امللل

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
موثق  الشريف  مصطفى  ااستلذ 
 AL KARAM بللجديدة قررت شركة 
INCHAA ش.م.م الرفع من رأس لل 

الشركة مذلك عل  الشكل التلجي :
معدله  ب ل  الشركة  رأس لل  رفع 
تحويله  يتم  مبللتلجي  سرهم   50.000
 150.000 قي ة  إج   سرهم   100 من 
خ دين حصة  سرهم مبللتلجي إنشلء 
سرهم   1000 قي ته  ب ل  وديدة 

للحصة الواحدة.
6  مهكذا سيتم تعديل الفصلين 
للشركة  ااسل�سي  القلنون  من   7 م 

عل  الشكل الدلبق ذكره.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 
بللجديدة بتلريخ فلتح سيد 23 2020 

تحت رقم 1031.
ملخص من أول النشر

137 P

MAROC POST TENSION
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رأس لل الشركة 500.000 سرهم

املقر االوت لعي : إقلمة الخي2 رقم 
بنلء رقم 1  شقة رقم 11 سال 

الجديدة
السجل التجلري عدس 29683
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ب قت�سى عقد عرفي للج ع العلم 

سبت 23   30 في  مؤرخ  االستثنلئي 

2020 قرر :

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

سرهم   500.000 سرهم إج    100.000

000  حصة اوت لعية  مذلك بخلق 

للواحدة  سرهم   100 بقي ة  إضلفية 

محررة كلملة.
تعديل الفصلين 6 م 7 من القلنون 

ااسل�سي للشركة.

تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2020 سيد 23   3 االبتدائية بدال في 

تحت رقم 95 35.

138 P

كراج سير
شركة ذات مدؤملية محدمسة

يقدر رأس للهل بـ 100.000 سرهم

العنوان : 11 زنقة سويدرا املحيط 

الربلط

مقف نشلط الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللربلط   2019 سيد 23   11 بتلريخ 

اتفق الج ع العلم لشركة كراج سي2 

شركة ذات مدؤملية محدمسة يقدر 
ميوود  سرهم   100.000 بـ  رأس للهل 

مقرهل االوت لعي بللعنوان التلجي : 11 
زنقة سويدرا املحيط الربلط.

تصفية الشركة :

الدلبق  الحل  العلم  الج ع  قرر 

امانه لشركة كراج سي2.

تعيين مأمور التصفية :

تقرير  عل   العلم  الج ع  صلسق 

 : سي2  كراج  شركة  لتصفية  مأمور 

الديد سي2 سريس.

مقر التصفية :

قرر الج ع العلم املقر االوت لعي 

محال لتصفية الشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بللربلط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.109133

139 P

 STE DIGITALE

PARAPHARMACIE
SARL

تغيي2 مقر شركة محدمسة املدؤملية
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

مقر  تغيي2  تم   2020 سيد 23   7 في 

الشركة :

الشقة   30  : تغي2مقر الشركة من 

لوكيلي حدلن  اح د  موالي   8 رقم 

الدالمي  ع ر  زنقة  إج   الربلط 

خدبيدج  إقلمة  ملرسيل  مالرايس 

محل رقم 9 القبيبلت الربلط.

 B5 املحل التجلري   1 الدكلن رقم 

تجزئة سيدي العربي   2620 الع لرة 

عين عوسة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  التجلري  السجل  رقم  تحت 

.1 6025

140 P

AGRI SENTEURS
شركة محدمسة املدؤملية

ذات شريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 15 شلرع اابطلل 

الشقة   أكدال الربلط

 طبقل ملدامالت املدله ين املجت عين

بتلريخ العلسي  الغي2  العلم   بللج ع 

8 يوليو 2020 قد تقرر مل يلي :

الذي  التفويت  عل   املصلسقة 

أنجز بعقد عرفي بتلريخ 8 يوليو 2020 

سرهم   100 بقي ة  حصة   333 عل  

للواحدة عن ملكية الديد فراندوا 

الديد  لفلئدة  ملس  ملري  رمبي2 

اسريس بوساجي.

الذي  التفويت  عل   املصلسقة 

يوليو   8 بتلريخ  عرفي  بعقد  أنجز 

 100 بقي ة  حصة   333 عل    2020

الديد  ملكية  عن  للواحدة  سرهم 

لفلئدة  سوكلن  وي2مم  سيبلستيلن 

الديد اسريس بوساجي.

 7 مالبند  )الحصص(   6 البند 

)رأس امللل( من القلنون ااسل�سي قد 

تغي2 مأصبح التقديم كلآلتي :

 100.000 بوساجي  اسريس  الديد 

سرهم أي 1000 حصة.

أي  سرهم   100.000  : املج وع 

1000 حصة.

البلقي بدمن تغيي2

تم الوضع القلنوني بكتلبة الضبط 

لد  املحك ة التجلرية بللربلط بتلريخ 

3 سيد 23 2020 تحت رقم 109072.
قصد النشر

141 P

OEUF SALE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل التجلري : 10.000 سرهم

العنوان : 15 شلرع اابطلل شقة 

رقم   أكدال الربلط

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

نظلم  مضع  تم   2020 نوف 23   2

املدؤملية  ذات  لشركة  أسل�سي 

املحدمسة كللتلجي :

.OEUF SALE : االسم

 : أهدافهل  من  الشركة   : الهدف 

بلئع بيض، حليب، زبدة مسلع أخر .

املقر : 15 شلرع اابطلل شقة رقم 

  أكدال الربلط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

التسجيل بللسجل التجلري.

 10.000  : التجلري  امللل  رأس 

سرهم مقد ة إج  100 حصة قدر كل 

ماحدة منهل 100 سرهم .

اإلسارة : يتوج  إسارة الشركة الديد 

ع لس الدمسي ملدة أربع سنوات قلبلة 

للتجديد.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   7 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 8105 1.

142 P

NC SYSTEM
SARL

RC : 20247/MOHAMEDIA

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : القصبة شلرع 31 
رقم 1  املح دية

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 21 بتلريخ  املسجل  العلسي  الغي2 

االوت لعي  بلملقر   2020 سبت 23 
املح دية    1 رقم   31 القصبة شلرع 

قرر القيلم بللتغيي2ات التللية :

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
املح دية    1 رقم   31 القصبة شلرع 

 E10 سالمة  أمالس  سمار   9 رقم  إج  

الفوارات(  )طريق  لواللدة  الن دية 

 12000 ابن خلدمن عين عتيق     8

صخي2ات ت لرة.

)مدي2  حي ر  مح د  الديد 

مدلعد( يبيع مينقل 500 سهم و يع 

 NC SYSTEM ااسهم التي ي لكهل في 

مغربية  مرسي  لبنى  للديدة   SARL

الجندية مواليد في 23 يونيو  198 

ممقي ة في رقم 1637 ت لرة متح ل 

مالتي   BB1 305 رقم   CIN شهلسة 

تقبل.
املرازي  زهرة  فلط ة  الديدة 

 500 متنقل  تبيع  مدلعد(  )مدي2 

في  ت لكهل  التي  ااسهم  و يع  سهم 

NC SYSTEM SARL إج  الديد وواس 

بولخضر مغربي الجندية مواليد 30 

سيد 23 1978 ممقيم في رقم 13 بنلء 

  قطعة ابن الهيتم عين عتيق ت لرة 

 D 30281 رقم CIN حلئز عل  شهلسة

مالذي يقبل.

مح د  الديد  املدير  استقللة 

حي ر من مهلمه.

فلط ة  الديدة  املدير  استقللة 
زهرة املرازي من مهلمهل.

تعيين مدير مشلرك وديد الديد 

وواس بولخضر.

وديدة  مدلعدة  مديرة  تعيين 

الديدة لبنى مرسي.
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تعديالت املواس الرابعة مالدلسسة 

مالدلبعة مالخلمدة عشر من النظلم 

ااسل�سي.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة الضبط 

 بلملحك ة االبتدائية بلملح دية بتلريخ

20 أكتوبر 2020 تحت رقم 1538.

143 P

MODAY VISITE

SARL AU

موساي فيزيت

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

للشريك الوحيد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

املصلسقة  ت ت   2020 نوف 23   5

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

املدؤملية املحدمسة للشريك الوحيد.

 MODAY VISITE  : التد ية 

.SARL AU

شلرع   1 7  : االوت لعي  املقر 

املقلممة إقلمة أفل الطلبق 2 شقة 22 

الدار البيضلء.

الفحص   : االوت لعي  النشلط 

التقني للعربلت ذات الوزن الخفيف 

مالتقيل.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ  في 

بقي ة  اوت لعية  حصة   1000 إج  

سرهم للحصة م لوكة بللكلمل   100

للديدة تورتوت ليل .

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديدة تورتوت ليل .

مدة الشركة : 99 سنة.

مقد تم إيداع نسخة من القلنون 

التجلرية  املحك ة  لد   ااسل�سي 

بللدار البيضلء.

  81927 رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 7 سيد 23 2020.

144 P

MODAY IMMOBILIERE
SARL AU

موساي إموبيلي2

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

للشريك الوحيد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

املصلسقة  ت ت   2020 نوف 23   5

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

املدؤملية املحدمسة للشريك الوحيد.

 MODAY  : التد ية 

.IMMOBILIERE SARL AU

شلرع   1 7  : االوت لعي  املقر 

املقلممة إقلمة أفل الطلبق 2 شقة 22 

الدار البيضلء.

اإلنعلش   : االوت لعي  النشلط 

العقلري.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ  في 

بقي ة  اوت لعية  حصة   1000 إج  

سرهم للحصة م لوكة بللكلمل   100

للديدة الشلمي رحي و.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديدة الشلمي رحي و.

مدة الشركة : 99 سنة.
مقد تم إيداع نسخة من القلنون 

التجلرية  املحك ة  لد   ااسل�سي 

بللدار البيضلء.

  81929 رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 7 سيد 23 2020.
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RAPIDE VISITE
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

للشريك الوحيد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

املصلسقة  ت ت   2020 نوف 23   5

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

املدؤملية املحدمسة للشريك الوحيد.

 RAPID VISITE SARL  : التد ية 

.AU

شلرع   ، 7  : االوت لعي  املقر 

اليلقوت الطلبق 5.

الفحص   : االوت لعي  النشلط 

التقني للعربلت ذات الوزن الخفيف 

مالتقيل.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ  في 

بقي ة  اوت لعية  حصة   1000 إج  

سرهم للحصة م لوكة بللكلمل   100

للديدة الشلمي رحي و.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديدة الشلمي رحي و.

مدة الشركة : 99 سنة.
مقد تم إيداع نسخة من القلنون 

التجلرية  املحك ة  لد   ااسل�سي 

بللدار البيضلء.

  81939 رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 7 سيد 23 2020.
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 INMOBILIARIA

MARRUECOS

إنموبيلياريا مروكوس
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

للشريك الوحيد

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلريخ 

املصلسقة  ت ت   2020 نوف 23   29

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

املدؤملية املحدمسة للشريك الوحيد.

 INMOBILIARIA  : التد ية 

.MARRUECOS SARL AU

شلرع   1 7  : االوت لعي  املقر 

املقلممة إقلمة أفل الطلبق 2 شقة 22 

الدار البيضلء.

اإلنعلش   : االوت لعي  النشلط 

العقلري.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ  في 

بقي ة  اوت لعية  حصة   1000 إج  

سرهم للحصة م لوكة بللكلمل   100

للديدة تورتوت ليل .

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 
الديدة تورتوت ليل .

مدة الشركة : 99 سنة.
مقد تم إيداع نسخة من القلنون 
التجلرية  املحك ة  لد   ااسل�سي 

بللدار البيضلء.
  81925 رقم  التجلري  السجل 

بتلريخ 7 سيد 23 2020.
147 P

SIMSHEL INVEST
SARL

املسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم تأسيس   2020 نوف 23  بتلريخ  2 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

تح ل الخصلئص التللية :
.SIMSHEL INVEST : التد ية

.SARL : الصفة القلنونية
استي2اس،   : االوت لعي  الهدف 

تصدير املواس الفالحية مالغذائية.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة :
 SIMON BLAISE الديد 

MBESSANG 800 حصة.
 TIEU MEAGISSEU الديدة 

MARCELLE SHELLA 200 حصة.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التلسيس النهلئي.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة.
عقبة  شلرع   : االوت لعي  املقر 

ع لرة 6  الشقة 2 أكدال الربلط.
 SIMON BLAISE  : املدي2 

.MBESSANG
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 
8107 1 بلملحك ة التجلرية بللربلط.
148 P

 SOCIETE
CONFOCONSTRUCTION

SARL
سجل تجلري للربلط رقم 5  62

العلم  الج ع  محضر  إثر  عل  
30 أكتوبر  االستثنلئي املنعقد بتلريخ 

2020 بللربلط تم تقرير مل يلي :
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املدبق  مالحل  اإلراسية  التصفية 

للشركة.

تم تعيين الديدة لطيفة بهلء زني23 

ب ت م رقم D50 0 مصفية للشركة.

برقم  التصفية  محل  تحديد  تم 

13 زنقة تلزة الربلط.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

.109096

149 P

اكل كونتل

رقم 26 ع لرة املدتقبل شلرع ابن العربي الحي 

الصنلعي اكلسير

SOCIETE AFOULKI.COM
SARL

الغي2  العلم  الج ع  ب ووب  قرر 

اغدطس  بتلريخ    املنعقد  العلسي 

2017 مل يلي :

بيع حصص الشركة :

 VASLIN THOMAS الديد 

CLAUDE SERGE ي تلك 1000 سهم 

 AFOULKI.COM في رأس لل شركة 

SARL ميرغب في بيع 100 سهم.

 VASLIN JOSEPH الديد 

 500 ي تلك   CHARLES MARCEL

AFOULKI. في رأس لل شركة  سهم 

COM SARL ميريد بيع 00  سهم.

PAULETTE MARIE- الديدة 

 JOSEPH BOISNEAU ép. VASLIN

سهم في رأس لل شركة   500 ت تلك 

في  مترغب   AFOULKI.COM SARL

عدسهل  البللغة  ااسهم  و يع  نقل 

500 إج  :

 FRANCIS GABRIEL الديد  أن 

بشراء  مهتم   ANDRE FALOURD

1000 سهم.

املوافقة عل  بيع ااوزاء الثلنية :

 VASLIN THOMAS الديد 

900 سهم  ي تلك   CLAUDE SERGE

 AFOULKI.COM في رأس لل شركة 

SARL ميرغب في بيع 200 سهم.

 PAULETTE الديدة  استخدام 

 MARIE-JOSEPH BOISNEAU ép.

عل   بلالستحواس  مهت ه   VASLIN

200 سهم.

توزيع رأس لل الشركة :

 FRANCIS GABRIEL الديد 

حصة   1000  ANDRE FALOURD

أي 100.000 سرهم.

 VASLIN THOMAS الديد 

أي  حصة   700  CLAUDE SERGE

70.000 سرهم.

 KARMANN USAGE الديدة 

حصة أي   200  FALOURD MARIE

20.000 سرهم.

 VASLIN JOSEPH الديد 

CHARLES MARCEL 100 حصة أي 

10.000 سرهم.

تعيين املدي2 :

 FRANCIS GABRIEL الديد 

الحلمل   ANDRE FALOURD

ك دي2   J020062G رقم  للبطلقة 

للشركة.

 VASLIN THOMAS الديد 

لجواز  الحلمل   CLAUDE SERGE

ك دلعد   05FE13033 رقم  الدفر 

مدي2 الشركة.

 VASLIN JOSEPH الديد 

الحلمل    CHARLES MARCEL

ك دلعد   J008051M للبطلقة رقم 

مدي2 الشركة.

أن  الشركة  قررت   : اإلمضلء 

اإلمضلء ستكون منفصلة بين :

 FRANCIS GABRIEL الديد 

الحلمل   ANDRE FALOURD

.J020062G للبطلقة رقم

 VASLIN JOSEPH الديد 

الحلمل    CHARLES MARCEL

.J008051M للبطلقة رقم

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2018 سيد 23  بتلريخ   

رقم  التجلري  السجل   80100

.22189

150 P

F.B.B. PRIVE شركة
SARL

الرأس لل : 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : ونلن الحلرتي

الكوكب رقم 57، مراكش

اوت لع  محضر  ب قت�سى 

نوف 23   12 بتلريخ  منعقد  استثنلئي 

2020، استقللت الديدة نوال ت ورم 

متم  للشركة  ك دي2ة  منصبهل  من 

الح را ك دي2ة  تعيين الديدة مفلء 

للشركة.

هللا  عبد  الديد  يعلن  ك ل 

مبللتلجي  الرشد  بلوغه سن  أمحزمن 

ااع لل  و يع  عل   يصلسق  فإنه 

االلتزاملت  و يع  ميتوج   مالع ليلت 

التي تم التعهد بهل بلس ه مكل ذلك في 

إطلر م ثله القلنوني.

اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 

بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 

رقم  تحت   2020 أغدطس   17

.11 911
خالصة للنشر

151 P

RED TRADING شركة
SARL

الرأس لل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : ونلن الحلرتي

الكوكب رقم 57، مراكش

اوت لع  محضر  ب قت�سى 

يونيو   3 بتلريخ  منعقد  استثنلئي 

هللا  عبد  الديد  يعلن   ،2020

مبللتلجي  الرشد  بلوغه سن  أمحزمن 

ااع لل  و يع  عل   يصلسق  فإنه 

االلتزاملت  و يع  ميتوج   مالع ليلت 

التي تم التعهد بهل بلس ه مكل ذلك في 

إطلر م ثله القلنوني.

اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 

بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 

رقم  تحت   2020 أغدطس   17

.11 908
خالصة للنشر

152 P

 EL MAJD شركة
DEVELOPPEMENT

SARL
الرأس لل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : مركب يوسف
بن تلشفين بلوك E شلرع اامي2 

E2 موالي عبد هللا الع لرة
شقة بللطلبق اار�سي، مراكش

ب قت�سى محضر اوت لع استثنلئي 
 ،2020 يونيو   3 بتلريخ  منعقد 
استقلل الديد مح د املديوري من 
منصبه ك دي2 للشركة متم تعيين كل 
من الديد عبد هللا أمحزمن مالديدة 

نوال ت ورم ك دي2ين للشركة.
الديد  الوحيد  الشريك  ميعلن 
عبد هللا أمحزمن بلوغه سن الرشد 
و يع  عل   يصلسق  فإنه  مبللتلجي 
و يع  ميتوج   مالع ليلت  ااع لل 
االلتزاملت التي تم التعهد بهل بلس ه 

مكل ذلك في إطلر م ثله القلنوني.
اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 
بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 
رقم  تحت   2020 أغدطس   17

.11 910
خالصة للنشر

153 P

GHIZ-ECO PRIVE شركة
SARL

الرأس لل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : ملك الدملة
رقم 2039/ي تلركة الزساغية

مراكش
اوت لع  محضر  ب قت�سى 
يونيو   3 بتلريخ  منعقد  استثنلئي 
هللا  عبد  الديد  يعلن   ،2020
مبللتلجي  الرشد  بلوغه سن  أمحزمن 
ااع لل  و يع  عل   يصلسق  فإنه 
االلتزاملت  و يع  ميتوج   مالع ليلت 
التي تم التعهد بهل بلس ه مكل ذلك في 

إطلر م ثله القلنوني.
اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 
بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 
16 أكتوبر 2020 تحت رقم 116362.

خالصة للنشر

154 P
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RIM REVE شركة
SARL

الرأس لل : 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : ملك الدملة

رقم 2077/ي تلركة الزساغية

مراكش

اوت لع  محضر  ب قت�سى 

يونيو   3 بتلريخ  منعقد  استثنلئي 

بلسيس  بن  الديد  استقلل   ،2020

ك دي2  منصبه  من  مختلر  مح د 

الديد من  كل  تعيين  متم   للشركة 

نوال  مالديدة  أمحزمن  هللا  عبد 

ت ورم ك دي2ين للشركة.

الديد  الوحيد  الشريك  ميعلن 

عبد هللا أمحزمن بلوغه سن الرشد 

و يع  عل   يصلسق  فإنه  مبللتلجي 

و يع  ميتوج   مالع ليلت  ااع لل 

االلتزاملت التي تم التعهد بهل بلس ه 

مكل ذلك في إطلر م ثله القلنوني.

اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 

بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 

رقم  تحت   2020 أغدطس   17

.11 911
خالصة للنشر

155 P

ABDAMA شركة
SARL

الرأس لل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : ونلن الحلرتي

الكوكب رقم 57، مراكش

ب قت�سى محضر اوت لع استثنلئي 

 ،2020 يونيو   3 بتلريخ  منعقد 

استقلل الديد مح د املديوري من 

منصبه ك دي2 للشركة متم تعيين كل 

من الديد عبد هللا أمحزمن مالديدة 

نوال ت ورم ك دي2ين للشركة.

الديد  الوحيد  الشريك  ميعلن 

عبد هللا أمحزمن بلوغه سن الرشد 

و يع  عل   يصلسق  فإنه  مبللتلجي 

و يع  ميتوج   مالع ليلت  ااع لل 

االلتزاملت التي تم التعهد بهل بلس ه 

مكل ذلك في إطلر م ثله القلنوني.

اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 

بتلريخ ب راكش  التجلرية   املحك ة 

رقم  تحت   2020 أغدطس   17

.11 909
خالصة للنشر

156 P

SOCIETE ALIPA
SARL

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

تم   2020 يوليو   2 االستثنلئي بتلريخ 

للشركة  املدبق  الحل  عل   االتفلق 

متصفيتهل.

تم تعيين الديدة بلرك كيونكمي 

رقم  اإلقلمة  لبطلقة  الحلملة 

كورية  وندية  ذات   BE6 8 8L

مصفية   1978 يوليو   13 املزساسة في 

للشركة.

ملتقى   : ب  حدس  التصفية  مقر 

 9 رقم  الريش متجر  زنقة  املوحدين 

الربلط حدلن.

بللسجل  املحضر  مضع  تم 

نوف 23   11 بتلريخ  بللربلط  التجلري 

2020 تحت رقم 6  108.

السجل التجلري رقم : 73 0 1.

157 P

SOCIETE HORIVERTI
SARL

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 أكتوبر   15 بتلريخ  االستثنلئي 

تم االتفلق عل  مل يلي :

إثر مفلة املرحوم الحدين خرمبي 

تم تفويض و يع حصصه إج  الديد 

سعيدة  مالديدة  الخرمبي  اسريس 

الجرمي مذلك حدب عقد اإلراثة.

التقديم الجديد اسهم الشركة 

حدب عقد اإلراثة :

الديدة فلط ة الغيتي : 80 حصة.

 18  : الخرمبي  اسريس  الديد 

حصة.

الديدة سعيدة الجرمي : حصتلن.

ب قت�سى قرار الج ع العلم أنيطت 
الديد  إج   الشركة  تديي2  مه ة 
للبطلقة  الحلمل  املنتقي  يوسف 
بللتلجي يصبح املدي2   A220353 رقم 

الوحيد للشركة ملدة غي2 محدمسة.
من  م 1   8  ،7 الفصل  تعديل 

القلنون ااسل�سي للشركة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   7 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109129.
السجل التجلري رقم : 98989.

158 P

 SOCIETE BABEL
ARCHITECTURE

SARL AU
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنلئي بتلريخ 2 نوف 23 2020 تم 
للشركة  املدبق  الحل  عل   االتفلق 

متصفيتهل.
سلفي  شرمق  الديدة  تعيين  تم 
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلملة 
مغربية  وندية  ذات   BK113 88
املزساسة يوم فلتح أبريل      مصفية 

للشركة.
شلرع   : ب  حدس  التصفية  مقر 
ملتيس،  ع لرة  الدلسس  مح د 

الدوي�سي، الربلط.
تم مضع املحضر بللسجل التجلري 
بللربلط بتلريخ 7 سيد 23 2020 تحت 

رقم 109127.
السجل التجلري رقم : 131509.

159 P

 MELHA TRANS
INTERNATIONAL

SARL AU
تصفية شركة

بتلريخ 19 نوف 23 2020 مب ووب 
عقد الج ع العلم االستثنلئي املسجل 
بللربلط بتلريخ  2 نوف 23 2020 قرر 

الشريك الوحيد مل يلي :
أمر  إسنلس  متم  الشركة  تصفية 

التصفية للديد يوسف امللحة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بللربلط بتلريخ 2 سيد 23 2020 تحت 
رقم 100900.

160 P

STE BAMO GARDIENNAGE
SARL

تصفية شركة
بتلريخ 12 نوف 23 2020 مب ووب 

عقد الج ع العلم االستثنلئي املسجل 
بللربلط بتلريخ 28 نوف 23 2020 قرر 

الشركلء مل يلي :

أمر  إسنلس  متم  الشركة  تصفية 

التصفية للديد علي حدم .

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بللربلط بتلريخ 2 سيد 23 2020 تحت 
رقم 108997.

160Pمكرر 

SMARTWIN SARL RABAT

NH SOLUTIONS
NHS SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ب دؤمل محيد

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

10 نوف 23 2020، تم تأسيس شركة 

محيد  بشريك  املدؤملية  محدمسة 

بلملواصفلت التللية :

 NH SOLUTIONS -  : التد ية 

NHS SARL AU

 12 الشقة   22 الرقم   : العنوان 
زنقة وبل مو�سى أكدال الربلط.

الهدف التجلري : 

املفلمضة.

الندمات  متنظيم  تواصل  مكللة 

مالتظلهرات.

 100.000 في  محدس   : الرأس لل 

حصة  1000 إج   مقد ة   سرهم 

ك ل يلي :

 1000 البوعنلني  نجلح  الديدة 

حصة.

املدة : 99 سنة من تلريخ تأسيدهل.
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التديي2 : الديدة نجلح البوعنلني.
املحك ة   : القلنوني  اإليداع 
سجل تجلري رقم  التجلرية للربلط، 

7953 1 إيداع رقم 108988.
161 P

STE ROC CONCASSEUR
SARL AU

تأسيس شركة
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  إنشلء  تم   2020 نوف 23   23
بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد بللخصلئص التللية :
ROC CONCASSEUR : التد ية
الشركة  هدف  يتعلق   : النشلط 

بلملغرب مبللخلرج ب :
و يع  استغالل  005السحق، 

مقللع الرملل مالحجلرة.
 1 القدم  حي   : االوت لعي  املقر 

ع لرة الج لني الرقم 56 الداخلة.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس امللل : حدس في مبلغ 100.000 
سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم للواحدة.
الديد سيدي   : توزيع رأس امللل 

النع ة الج لني 1000 حصة.
التديي2 : تم تعيين الديد سيدي 

النع ة الج لني ك دي2 للشركة.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير متنتهي في 31 سيد 23.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الذهب  بواس  االبتدائية  بلملحك ة 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   
التجلري  مبللسجل   2020/1161

تحت رقم 16831.
162 P

 STE VGS LOGISTICA OF
MOROCCO
V.L.M SARL AU
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
10 أغدطس 2020 تم إنشلء شركة 
بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد بللخصلئص التللية :

 STE VGS LOGISTICA : التد ية
V.L.M بلختصلر OF MOROCCO

الشركة  هدف  يتعلق   : النشلط 
بلملغرب مبللخلرج ب :

التدويق،  الزراعية،  ااغذية 
االستي2اس، التصدير مالنقل.

املقر االوت لعي : الرقم 08  ع لرة 
س ية شلرع الوالء الشقة 2 الداخلة.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس امللل : حدس في مبلغ 100.000 
سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم للواحدة.
الديد  : امللل  رأس   توزيع 

عبد العزيز عراقي 1000 حصة.
الديد تعيين  تم   :  التديي2 

عبد العزيز عراقي ك دي2 للشركة.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير متنتهي في 31 سيد 23.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الذهب  بواس  االبتدائية  بلملحك ة 
رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 
التجلري  مبللسجل   2020/11 1

تحت رقم 16801.
163 P

STE S.T.R.3.M
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  شرمط  حدب 
بتلريخ 27 نوف 23 2020، تم تأسيس 
محدمسة  لشركة  ااسل�سي  النظلم 
امل يزات  حدب  مذلك  املدؤملية 

التللية :
STE S.T.R.3.M SARL : التد ية

الشكل القلنوني : شركة محدمسة 
املدؤملية.

الكرارمة  سمار   : االوت لعي  املقر 
قيلسة توغيلت سيدي قلسم.

الغرض مالغلية :
مقلمل نقل البضلئع.

مقلمل أع لل متنوعة.
مقلمل مواس البنلء بللتقديط.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجلري.

 100.000  : الخلص  امللل  رأس 

حصة   1000 عل   مقد ة  سرهم 

لكل  سرهم   100 فئة  من  اوت لعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :

الحلمل  مح د  رميحل  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

GN112757 - 500 حصة.

الحلمل  املت2جي  مح د  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

GN  536 - 500 حصة.

من  ابتداء   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.

مح د  رميحل  الديد   : املديرية 

ملدة غي2 محدمسة.

بلملحك ة  تم   : القلنوني  اإليداع 

بتلريخ قلسم  سيدي   االبتدائية 

  سيد 23 2020.
رقم السجل التجلري 28709.

163P مكرر

JRH CONSULTING

DYAMENT GOU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

تم   2020 أكتوبر   23 بتلريخ 

تح ل  بللربلط  شركة  تأسيس 

الصفلت التللية :

 DYAMENT  : االوت لعي  اللقب 

GOU SARL AU

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

لهل  الشركة   : االوت لعي  الهدف 

هدف أيضل في املغرب ك ل في الخلرج :

التفلمض.

املعلمالت  و يع  علم،  مبشكل 

املللية التجلرية أم الصنلعية أم املللية 

مبلشر  بشكل  املتعلقة  العقلرية  أم 

أم  الشركة  ب وضوع  مبلشر  غي2  أم 
لصللح مصللحهل، ب ل في ذلك التعلمن 

بج يع أشكلله مع و يع الع ليلت أم 

الشركلت أم الشركلت التي لديهل كلئن 

م لثل أم ملحق.

سرهم   100.000  : امللل  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة.
 1000  : الراجي  اللطيف  عبد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 
سنة كل  من  سيد 23   31  إج  
مل عدا الدنة اامج  تبتدئ من تلريخ 

التسجيل.
املقر االوت لعي : إقلمة فلل فلوري 

ع لرة 8 شقة 5 سعيد حجي سال.
التديي2 : عبد اللطيف الراجي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بدال.

التجلري  بللسجل  التسجيل  رقم 
.32 35

164 P

JRH CONSULTING

KIPASS SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

تم   2020 أكتوبر  فلتح  بتلريخ 
تح ل  بللربلط  شركة  تأسيس 

الصفلت التللية :
 KIPASS  : االوت لعي  اللقب 

SERVICES SARL AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.
لهل  الشركة   : االوت لعي  الهدف 
هدف أيضل في املغرب ك ل في الخلرج :
شقق  املتلور  ماوهلت  تنظيف 

املتلور.
أثلث املكتب.

املعلمالت  و يع  علم،  مبشكل 
املللية التجلرية أم الصنلعية أم املللية 
مبلشر  بشكل  املتعلقة  العقلرية  أم 
أم  الشركة  ب وضوع  مبلشر  غي2  أم 
لصللح مصللحهل، ب ل في ذلك التعلمن 
بج يع أشكلله مع و يع الع ليلت أم 
الشركلت أم الشركلت التي لديهل كلئن 

م لثل أم ملحق.
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سرهم   100.000  : امللل  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة.

يونس الصديقي : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

سنة كل  من  سيد 23   31  إج  

مل عدا الدنة اامج  تبتدئ من تلريخ 

التسجيل.

املقر االوت لعي : إقلمة فلل فلوري 

ع لرة 8 شقة 5 سعيد حجي سال.

التديي2 : يونس الصديقي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال.
التجلري  بللسجل  التسجيل  رقم 

.32 33

165 P

STE MONEY OUFRID
SARL A AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

ذات الشريك الوحيد.

رأس للهل : 100.000 سرهم
رقم 66 مكرر يعقوب املنصور

زنقة تلرميالت تيداس الخ يدلت

الحل املدبق للشركة
العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

بتلريخ بللخ يدلت   االستثنلئي 

11 نوف 23 2020 تقرر مل يلي :

مذلك  للشركة  املدبق  الحل 
مكرر   66 رقم   : االوت لعي  ب قرهل 

تلرميالت  زنقة  املنصور  يعقوب 

تيداس الخ يدلت.

تعيين الديد افريد رشيد ك صفي 

للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

بتلريخ   1258 بللخ يدلت تحت رقم 

27 نوف 23 2020.

السجل التجلري رقم : 26007.

166 P

 STE SAAD & ALI MULTI
SERVICES

SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل : 100.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : طريق االثنين

حي الزهراء، الخ يدلت
تأسيس شركة

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 23   28 ممسجل بتلريخ  اإلمضلء 

2020 تم االتفلق عل  مل يلي :
املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدمسة تحت امل يزات التللية :
 STE SAAD & ALI  : التد ية 

MULTI SERVICES SARL
الهدف االوت لعي :

بلئع العجالت بللتقديط.
مصلح هيلكل الديلرات.

و يع املعلمالت التجلرية.
االثنين،  طريق   : االوت لعي  املقر 

حي الزهراء، الخ يدلت.
املدة الزمنية : 99 سنة تبتدئ يوم 
التجلري بللسجل  الشركة   تسجيل 

ت ديد  أم  املدبق  تفكيكهل  عدا  مل 
املدة. 

سرهم   100.000  : الرأس لل 
بقي ة  حصة   1000 إج   مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة  100 

كللتلجي :
 500  : عواس  العلجي  عبد  الديد 

حصة.
الديد هشلم عواس : 500 حصة.

من  مدي2ة  الشركة   : التديي2 
طرف الديد عبد العلجي عواس الحلمل 
 X199269 رقم  الوطنية  للبطلقة 

مذلك ملدة غي2 محدمسة.
املللية  الدنة   : املللية  الدنة 
في متنتهي  ينلير  فلتح  من   تبتدئ 

31 سيد 23.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
بتلريخ  بللخ يدلت تحت رقم  129 

3 سيد 23 2020.
السجل التجلري رقم : 29151.

167 P

 GLOBAL SERVICES

MANKARI
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب ووب 

تم تأسيس شركة   ،2020 نوف 23   2

بشريك  محدمسة  مدؤملية  ذات 

محيد لهل املواصفلت التللية :

 GLOBAL SERVICES  : التد ية 

MANKARI

التصدير   : االوت لعي  الهدف 

املدرسية  اللوازم  بيع   - ماالستي2اس 

بللج لة.

 8 ع لرة   30  : االوت لعي  املقر 

أح د لوكيلي حدلن الربلط.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في 100.000 سرهم.

الديد  عين   : الشركة  تديي2 

مع  للشركة  مدي2ا  يونس  منكلري 

و يع الصالحيلت.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت السجل التجلري رقم 8017 1.
للنسخ مالبيلن

الوكيل

168 P

SOHAMTRAD
SARL

االستثنلئي  العلم  الج ع  قرر 

املنعقد في 23 نوف 23 2020 :

من  الشركة  رأس لل  من  الرفع 

100.000 سرهم إج  500.000 سرهم، 

»التجلرة« كهدف اوت لعي،  مإضلفة 

مكذلك تغيي2 املقر االوت لعي من حي 

377 الخ يدلت إج  حي  الرتلحة رقم 

الرتلحة رقم 376 الخ يدلت ك ل ثم 

تذميب القلنون ااسل�سي متعديله.

الضبط  بكتلبة  اإليداع  تم 

بللخ يدلت  االبتدائية  بلملحك ة 

نوف 23   27 بتلريخ   1260 رقم  تحت 

.2020

169 P

STHL TRANSPORT
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب ووب 
تأسيس  تم   ،2020 أكتوبر   22
لهل  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

املواصفلت التللية :
STHL TRANSPORT : التد ية
الهدف االوت لعي : نقل البضلئع.
 8 ع لرة   30  : االوت لعي  املقر 

أح د لوكيلي حدلن الربلط.
الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في 100.000 سرهم.
الديد  عين   : الشركة  تديي2 
مع  للشركة  مدي2ا  العربي  اهريش 

و يع الصالحيلت.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت السجل التجلري رقم 8019 1.

للنسخ مالبيلن

الوكيل

170 P

 ROUDAH ACHOUR DE
TIFLET

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب ووب 
تأسيس  تم   ،2020 أكتوبر   19
لهل  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

املواصفلت التللية :
 ROUDAH ACHOUR : التد ية

DE TIFLET
الهدف االوت لعي : نقل البضلئع.
املقر االوت لعي : حي اامل رقم 98 

سكلم تيفلت.
الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في 100.000 سرهم.
الديد  عين   : الشركة  تديي2 
مع  للشركة  مدي2ا  علشور  الرمساح 

و يع الصالحيلت.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجلري رقم 603.
للنسخ مالبيلن

الوكيل

171 P
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LA SOCIETE AIR INDUSTRIE
SARL

ذات رأس لل قدره 5.000.000 

سرهم

املقر االوت لعي : الربلط، املحيط

  ، زنقة أبيدولن

محضر االوت لع العلم االستثنلئي
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنلئي املؤرخ في 20 يوليو 2006، 

تقرر مل يلي :

الزيلسة في رأس لل الشركة ب بلغ 

1.000.000 سرهم لتحويله من  قدره 

 6.000.000 إج   سرهم   5.000.000

سرهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط بتلريخ 30 أغدطس 

2020، تحت رقم 50915.

172 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

MONCILOC
تأسيس شركة

رقم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 23 بتلريخ   202000052 2303 

نوف 23 2020 تم تأسيس شركة ذات 

فرسية،  شركة  محدمسة،  مدؤملية 

خصلئصهل كللتلجي :

MONCILOC : االسم التجلري

 - ش.ذ.م.م   : القلنوني  الشكل 

ش.ف.

و لعة  الجد  تعلمنية   : املقر 

اشبلنلت قيلسة زيرارة، سيدي قلسم.

اافراس،  نقل   : الرئي�سي  الهدف 

تأوي2 اآلالت مااسمات اآللية، مقلملة 

ااشغلل املختلفة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

سرهم   100.000  : امللل  رأس 

مقد ة إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم لفلئدة املللك الوحيد للشركة.

التديي2 : منصف لهليل.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بديدي 
قلسم يوم   سيد 23 2020 تحت رقم 
581 السجل التجلري رقم 28707.

173 P

فدسيي2 بووعوب

ع لرة 162 الشقة رقم 10 الطلبق الثللث

شلرع مح د الديوري القنيطرة

املح ول : 06.66.06.29.53

الهلتف مالفلكس : 05.37.36.21.76

 SOCIETE BDE
 TECHNOLOGIE

ELECTRIQUE
SARL

رأس امللل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : تجزئة نوال رقم 10

تيفلت
اختتلم التصفية

الج ع  محضر  ملقتضيلت  تبعل 
علسي  الغي2  االستثنلئي  العلم 
 BDE TECHNOLOGIE لشركة 
ELECTRIQUE SARL املنعقد بتلريخ 
شركلء  قرر  لقد   2020 نوف 23   2 

الشركة مل يلي :
 BDE شركة  تصفية  اختتلم 
 TECHNOLOGIE ELECTRIQUE

SARL
ت23ئة مصفي الشركة الديد ايوب 

اسليمي.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
 2020 2 سيد 23  بللخ يدلت بتلريخ 

تحت رقم 1279.
174 P

شركة فراح وإسراء 
كونستروكسيون

370، تجزئة هوار ممن معه
بعد قرار املدلهم الوحيد بتلريخ 
2020 مبعد س لع تقرير  نوف 23   13
الوحيد عل   املدلهم  مافق  املصفي 
حدلبلت التصفية مأعطى إبراء ذمة 
لل صفي مأعفله من مه ته، تم أعلن 

اإلغالق النهلئي لع ليلت التصفية.

قلم  في  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ بوودة  التجلرية   املحك ة 
12 أغدطس 2020 تحت رقم 2877.
175 P

نس أسيرونس كازا
 NC ASSURANCES CASA

SUCCURSALE
فتح فرع

بللدار  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قررت شركة نيت كورطلج  البيضلء 
أسي2منس مقرهل االوت لعي بفرندل 
بللخصلئص  بلملغرب  لهل  فرع  فتح 

التللية :
»نس   : االوت لعية  التد ية 

أسي2منس كلزا«.
شلرع أنفل علرة   : املقر االوت لعي 
  1 مكتب رقم  أنفل طلبق    راسين 

الدار البيضلء.
الهدف : مركز النداء إلسارة عقوس 

التأمين.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهل الفعلي.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 
سيد 23 من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة.
الفرع مدي2 من طرف   : التديي2 
الديدة فضلي سهلم مالديد لو سيك 
فرانك سانيلل سي2ج ملدة غي2 محدمسة.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

. 81975
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 
الرقم  تحت   2020 سيد 23   7

.756 38
176 P

AZZAM CAR TOURS
SARL AU

AU CAPITAL DE 3.000.000 DHS
RUE TARGA 200, IMM N°9
 MAGASIN N°3 NAHDA
YOUSSOUFIA - RABAT

RC : 111579
ب قت�سى الج ع العلم الغي2 علسي 
2020 قرر شريك  3 سيد 23  مبتلريخ 
AZZAM CAR TOURS  الشركة 

مل يلي :

3000 حصة في  املوافقة عل  بيع 
الشركة AZZAM CAR TOURS من 
الديد إج   عزام  ربيع  الديد   طرف 
يصبح  مبذلك  عزام  اللطيف  عبد 
مللك  عزام  اللطيف  عبد  الديد 
بشريك  الشركة  حصص  لج يع 

محيد.
من  عزام  ربيع  الديد  استقللة 
الشركة متعيين الديد عبد اللطيف 
عزام ك دي2 محيد للشركة ملدة غي2 

محدمسة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بللربلط بتلريخ 8 سيد 23 2020 تحت 

رقم 109253.
177 P

SOCIETE COSMOON
SARL AU

حل الشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 
قرر الج ع العلم غي2 العلسي للشركة 

بتلريخ 25 نوف 23 2020 مل يلي :
الفسخ املدبق.

تحديد مقر التصفية محل 3 فيال 
 10210 شلرع اح د ر�سى اكديرة   5

حي النهضة   الربلط.
الزهراء  فلط ة  الديدة  تعيين 
بدمن  للشركة  ك صفية  كجداجي 

مقلبل.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   3 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت الرقم  10905.
178 P

SOCIETE ESTIA TP
SARL

حل الشركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 
قرر الج ع العلم غي2 العلسي للشركة 

بتلريخ 25 نوف 23 2020 مل يلي :
الفسخ املدبق.

تحديد مقر التصفية محل 3 فيال 
 10210 شلرع اح د ر�سى اكديرة   5

حي النهضة   الربلط.
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مرزاق  وليل  الديد  تعيين 
ك صفي للشركة بدمن مقلبل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   7 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت الرقم 109173.
179 P

 SOCIETE SOUTH
AMERICAN CONSULTING

SARL
حل الشركة

ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 
قرر الج ع العلم غي2 العلسي للشركة 

بتلريخ 20 نوف 23 2020 مل يلي :
الفسخ املدبق.

تحديد مقر التصفية زامية شلرع 
املقلممة مزنقة لندن إقلمة ورندون 

رقم 91 حي املحيط الربلط.
مملهين  بينيتز  من  الديد  تعيين 
فريزيل  مالديدة  أسريلن  سانييل 
ك صفيين  سفيلتلنل  بينيتيز  ايدلج 

للشركة بدمن مقلبل.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   3 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت الرقم 109055.
180 P

 SOCIETE FADWA
EMBALLAGE

SARL AU
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2020 سيد 23   2 بتلريخ  الربلط 
املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة بشريك محيد.
الهدف االوت لعي :

صنلعة الكرتون املضلع مالتعبئة 
ماحدة  ملرة  لالستع لل  مالتغليف 

)عبوات ي كن التخلص منهل(.
تحويل الكرتون مالورق.

صنلعة التعبئة مالتغليف.
الطبلعة.

العبوات  تدمير  مإعلسة  تصنيع 
 PP/VPC/PET البالستيكية 

مااملنيوم.

تدويق العبوات.

التجلرة.

املنتجلت  بيع  أم  أم شراء  تصدير 

النهلئية أم نصف املصنعة.

االستي2اس مالتصدير.

أع لل متنوعة.

تقديم الخدملت.

و ع ممعللجة النفليلت لتحدين 

إعلسة التدمير.
رأس لل الشركة : 10.000 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

  6 املقر : شلرع عقبة ع لرة رقم 

شقة رقم 30 أكدال الربلط.

املدي2ة : الديدة فدم  نلفع.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

سيد 23   2 بتلريخ  الربلط   1 7959

.2020

181 P

R.A BEST WORK شركة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللربلط،   2020 نوف 23  بتلريخ  2 

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة تح ل الخصلئص التللية :

R.A BEST WORK : التد ية

التنظيف،  أنواع  و يع   : الهدف 

الطبيعية،  املنلظر  متزيين  البدتنة 

أع لل مختلفة أم البنلء.

 ، 3 الع لرة   : التجلري  العنوان 
22، زنقة أكل لن سيدي  الشقة رقم 

علي أكدال الربلط.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في 100.000 سرهم مقد ة إج  1000 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

مقد ة كللتلجي :

500 حصة في ملكية الديد رشيد 

حصة في ملكية الديد   500 م  سكي. 

أنس حدبي.

تم تعيين الديد رشيد   : التديي2 

سكي مدي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تلريخ التأسيس النهلئي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

8137 1 بتلريخ 8 سيد 23 2020.

182 P

 BATIMENT COMMERCE ET

DISTRIBUTION

شركة محدمسة املدؤملية

ذات الشريك الوحيد

رأس للهل : 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : 11 زنقة املالزم

فرنلند الفيليت، الدار البيضلء

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

12 نوف 23 2020 بللدار البيضلء، قرر 

 BATIMENT الشريك الوحيد لشركة

 COMMERCE ET DISTRIBUTION

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 

 10.000 رأس للهل  الشريك الوحيد، 

زنقة   11  : االوت لعي  مقرهل  سرهم، 

الدار  الفيليت،  فرنلند  املالزم، 

البيضلء التلجي :

للشركة  املدبق  انحالل 

 BATIMENT COMMERCE ET

الديد  متعيين   DISTRIBUTION

مهدي املنصوري مصفيل للشركة.

زنقة   11 التصفية  مقر  تحديد 

املالزم املالزم، فرنلند الفيليت، الدار 

البيضلء.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

756051 بتلريخ 3 سيد 23 2020.

183 P

SYNERGY SOLUTIONS
شركة محدمسة املدؤملية
رأس للهل : 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : 11 شلرع وورج

سلند فلل فلوري شقة 10 طلبق  

الدار البيضلء

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بللدار البيضلء،   2020 فلتح أكتوبر 

قرر الج ع العلم االستثنلئي لشركة 

شركة   SYNERGY SOLUTIONS
رأس للهل  املدؤملية،  محدمسة 

10.000 سرهم، مقرهل االوت لعي : 11 

شلرع وورج سلند فلل فلوري شقة 

10 طلبق   الدار البيضلء، التلجي :

للشركة  املدبق  انحالل 

متعيين   SYNERGY SOLUTIONS

 PAPASEIT JORDAN EMILE الديد

ALBERT مصفيل للشركة.

شلرع   11 التصفية  مقر  تحديد 

 10 شقة  فلوري  فلل  سلند  وورج 

طلبق   الدار البيضلء.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

9 7560 بتلريخ 3 سيد 23 2020.

184 P

AJIAT TRANS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2020 أكتوبر   28 في  بللربلط 

مدؤملية  ذات  مؤسدة  إنشلء 

محدمسة بشريك محيد بللخصلئص 

التللية :

 AJIAT TRANS SARL  : التد ية 

AU
رأس لل الشركة : 10.000 سرهم.

عنوان الشركة : الع لرة رقم 30، 
اح د  موالي  زنقة   ،8 رقم  الشقة 

الوكيلي، حدلن، الربلط.

هدف املؤسدة :

أم  إكددوارات  )تلور  سيلرات 

قطع غيلر للديلرة(.

املدي2 هشلمي مراس.
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الضريبة املهنية رقم 25105555.
 1 8123 رقم  التجلري  السجل 

بلملحك ة التجلريةالربلط.
185 P

REAL ACHAMAL
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   ،2020 أكتوبر   20 في  بللربلط 
مدؤملية  ذات  مؤسدة  إنشلء 
محدمسة بشريك محيد بللخصلئص 

التللية :
 REAL ACHAMAL  : التد ية 

SARL AU
رأس لل الشركة : 10.000 سرهم.

عنوان الشركة : الع لرة رقم 30، 
اح د  موالي  زنقة   ،8 رقم  الشقة 

الوكيلي، حدلن، الربلط.
هدف املؤسدة :

تلور معدات البنلء.
املدي2ة الدعيدي كوثر.

الضريبة املهنية رقم 25105603.
 1 8061 رقم  التجلري  السجل 

بلملحك ة التجلريةالربلط.
186 P

SAGACITY CONSEIL
SARL AU

علسي  الغي2  العلم  الج ع  قرر 
 2020 أكتوبر   15 بتلريخ  املنعقد 
 SAGACITY CONSEIL SARL لشركة
AU شركة ذات املدؤملية املحدمسة، 
مقرهل  سرهم،   10.000 رأس للهل 
15، شلرع اابطلل، رقم   : االوت لعي 

 ، أكدال الربلط، مل يلي :
املدبقة  التصفية  في  الشرمع 

للشركة.
فلط ة  رموش  الديدة  تعيين 

الزهراء ك صفية للشركة.
 ،15  : ب  التصفية  مقر  تحديد 
شلرع اابطلل، رقم  ، أكدال الربلط،
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   8 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 
متحت  رقم  10920  تحت   2020

الرقم الت2تيبي 6067.
187 P

TRANSA SUISSE
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم
العنوان :   زنقة ماس زيز الطلبق 3

شقة رقم 7 أكدال الربلط
بتلريخ العلم  الج ع  إثر   عل  
شركة  شركلء  قرر   2020 يوليو   9

»ترانزا سويس« مل يلي :
للشركة الرئي�سي  املقر   تغيي2 
شقة   3 زنقة ماس زيز الطلبق     : من 
املقر إج   الربلط  أكدال   7  رقم 
رقم  حجي  سعيد  بتجزئة   : الجديد 

197 طريق القنيطرة سال.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط تحت رقم 109211 

بتلريخ 8 سيد 23 2020.
188 P

شركة أوباح إلهام
العنوان : 9 ، زنقة ابن نفيس، 

معلريف - الدار البيضلء
س.ت :  3756 

فسخ عقد تديي2 حر اصل تجلري
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بللدار 
 ،2020 نوف 23   30 بتلريخ  البيضلء 
تقرر إنهلء عقد اإليجلر للتديي2 الحر 
لألصل التجلري لبيع منتجلت سيكور، 
زنقة   ، 9 البيضلء،  بللدار  املدتغل 
في  هو  الدي  معلريف،  نفيس،  ابن 
ملكية الديدة إلهلم أمبلح، الدلكنة 
 ، 8 فلوري،  فلل  البيضلء  بللدار 
 ،3 طلبق  إقلمة مريم،  زنقة راسين، 
التعريف  لبطلقة  الحلملة   8 شقة 
BE59 031، ماملسجلة  الوطنية رقم 
البيضلء  بللدار  التجلري  بللسجل 
تحت رقم  3756 ، مالتي تم إعطلء 
 2019 حق تديي2ه في فلتح أغدطس 
ش.م.م.   HUDA DECO لشركة 
بللسجل  املسجلة  محيد،  بشريك 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 
مامل ثلة من طرف مدي2تهل    27239
مالحلملة  كعب،  حنلن  الديدة 
 BH رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.535089
عن املدتخلص مالبيلنلت

املديرية

189 P

STE PREMIER SENS
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل : 10.000 سرهم
املقر االوت لعي : قطلع 9 محج 

ريلض 8 الشقة 2 حي الريلض الربلط
تحويل مقر الشركة

قرر الج ع العلم االستثنلئي بتلريخ 
 PREMIER لشركة   2020 ينلير   1 

SENS التلجي :
تحويل مقر الشركة من : قطلع 9 
محج ريلض 8 الشقة 2 حي الريلض 
الزرقطوني  شلرع   322 إج   الربلط 

الطلبق 2 بوركون الدار البيضلء.
القلنون  من  البند    تعديل 

ااسل�سي لشركة.
مقد تم اإليداع القلنوي بلملحك ة 
 12 يوم  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نوف 23 2020 تحت رقم 753775.
الشركة مسجلة بللسجل التجلري 
بلملحك ة التجلرية الدار البضلء تحت 

رقم 79581 .
190 P

STE O’MARRAKECH
SARL

تأسيس شركة
 16 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القلنون  تأسيس  تم   2020 أكتوبر 
ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

خصلئصهل كلآلتي :
.STE O’MARRAKECH : التد ية
الغرض االوت لعي : مطعم ممقهى.
آيت  زنقة   03  : االوت لعي  املقر 

أمرير الدار البيضلء.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : االوت لعي  الرأس لل 
1000 حصة بقي ة  سرهم مقدم إج  
لفلئدة   500 سرهم لكل ماحدة   100
للديد  م500  موسن  عزيز  الديد 

عث لن موسن.
التديي2 : تعين الديد عزيز موسن 
الجندية  مغلربة  موسن  معث لن 
غي2  ملدة  للشركة  منفرسان  مدي2ان 

محدمسة.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  31 سيد 23.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

املحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

 2020 نوف 23   25 بتلريخ   755058

مكذا التقييد بللسجل التجلري تحت 

رقم 80895 .
مقتطف مبيلن

191 P

STE VILUX

شركة ذات مدؤملية محدمسة

ذات شريك محيد

رأس للهل : 2.000.000 سرهم

سجل التجلري رقم 198835

شلرع  زامية    6 الشركة  مقر  في 

البيضلء  بللدار  مإيبينل  سقراط 

قرر الشريك   2020 نوف 23   9 بتلريخ 

الوحيد مل يلي :

التي  الجديدة  في ظل االتجلهلت 

اتخذتهل الشركة عل  مدتو  التوزيع 

في أنشطتهل قرر الشريك الوحيد مل 

يلي :

ت ديد غرض الشركة.

بنلء شبكة الكهربلء.

في  تهدف الشركة عل  حد سواء 

املغرب ذلك في و يع البلدان.

تواصل  الكهربلء  شبكة  بنلء 

شبكة  الشركة أن يكون هدفهل بنلء 

كهربلئية.

ااسل�سي  النظلم  من   2 امللسة 

للشركة سمن تغيي2.

للشركة  القلنوني  اإليداع  نفذ 

البيضلء  بللدار  التجلرية  بلملحك ة 

تحت رقم 357 75 بتلريخ 17 نوف 23 

.2020

192 P
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STE STOR - H MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك ماحد

رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : زنقة يوغوزالفي 

إقلمة أندلوس املدخل ب رقم 3 

مراكش

تعيين مدي2 وديد
 30 بتلريخ  الوحيد  الشريك  قلم 

 يوليو 2019 بلتخلذ القرارات التللية :

إقللة الديد وون بلبتيز سي ونطون 

من منصب مدي2 الشركة.

بيي2  سطيفلن  الديد  تعيين 

ملنويل افر الحلمل لجواز الدفر رقم 

X3901021 ك دي2 للشركة ملدة غي2 

محدمسة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوف 23   20 يوم  ب راكش  التجلرية 

2020 تحت رقم 8020.

193 P

STE I’M MEDICARE
تأسيس شركة

 20 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

نوف 23 2020 تم تأسيس شركة ذات 

مدؤملية محدمسة خصلئصهل كللتلجي :

 STE I’M  : الشركة  تد ية 

مدؤملية  ذات  شركة   MEDICARE

محدمسة.

الغرض الرئي�سي : 

استي2اس متصدير متصنيع متوزيع 

ااوهزة الطبية.

متجهيز و يع  متأوي2 مبنلء  اقتنلء 

الالزمة  ماملصلنع  ماملعلمل  املبلني 

انشطتهل.

حيلزة أم تشغيل براءات االخت2اع 

أم الت2اخيص أم غي2هل.

عبد  شلرع   20  : االوت لعي  املقر 

الطلبق اار�سي الدار   5 املومن رقم 

البيضلء.

تلريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلهل بللسجل التجلري.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1000 إج  

للحصة الواحدة.
الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 
الحلمل  قيطوني،  اسري�سي  مح د 

.C9 5337 للبطلقة الوطنية رقم
الشركة مسجلة بللسجل التجلري 
بلملحك ة    81269 رقم  تحت 
بتلريخ فلتح  التجلرية بللدار البيضلء 

سيد 23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

.2979 
194 P

 STE HANAN
CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بللدار 
2020 تم  بتلريخ  2 نوف 23  البيضلء 

تأسيس شركة بلملواصفلت التللية :
 STE HANAN

.CONSTRUCTION SARL AU
 11 شلرع   75  : االوت لعي  املقر 
ينلير الطلبق اامل الشقة 169 الدار 

البيضلء.
القيلم   : االوت لعي  الهدف 
مواس  بيع   - البنلء  أع لل  ب ختلف 

البنلء بللج لة.
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
بللشريك  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.
الرأس لل : 100.000 سرهم.

الحصص : الديد ح يد الغديري 
: 1000 حصة.

تم تعيين الديد ح يد   : التديي2 
الوطنية  للبطلقة  الحلمل  الغديري 
رقم  HA 5018 مدي2ا للشركة ملدة 

غي2 محدمسة.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير إج  31 سيد 23.
املدة : تم تحديدهل في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
للدار  التجلرية  بلملحك ة  القلنوني 
 2020 سيد 23   7 بتلريخ  البيضلء 
تحت رقم 39 756 مالسجل التجلري 

رقم 81981 .
195 P

STE ELI LILY SUISSE
SA

 LOTISSEMENT LA COLLINE II
 RDC BUREAU N°4 - 38-LOT 37

CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE :

11 9 9
في نهلية اوت لع مجلس اإلسارة في 
28 أكتوبر 2020 تقرر بشكل خلص :
الديدة  بلستقللة  اإلحلطة 
ASMAE DAFER من مهلمهل ك ديرة 
مإلغلء  بلملغرب  التنديق  مكتب 

توكيلهل.
 LALLA JIHANE الديدة  تعيين 
التنديق  ملكتب  مديرة   LAROUSSI

بلملغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

سيد 23 2020 برقم 755788.
196 P

 STE CORPORATE
INVESTMENT HOLDING
 RUE D’AMYOT D’INVILLE,
 QUARTIER ARSALANE, AIN

BORJA, CASABLANCA
R.C : N° 189919

العلسي  العلم  الج ع  عل   بنلء 
 13 املشت2ك ملدلهمي الشركة بتلريخ 

نوف 23 2020 قرر شركلء الشركة :
ب بلغ  امللل  رأس  زيلسة  قررما 
ليصبح  سرهم    5.677.300

6.158.100  سرهم.
من  م7   6 امللستين  تعديل  قررما 

النظلم ااسل�سي.
قررما تفويض الصالحيلت ملجلس 

اإلسارة.

إسارة  مجلس  اوت لع  عل   بنلء 

الشركة بتلريخ 20 نوف 23 2020 قلم 

مديرما الشركة ب ل يلي :

الحظوا استك لل زيلسة رأس ملل 

سرهم    5.677.300 ب بلغ  الشركة 

ليصبح 6.158.100  سرهم.

التعديالت  نفلذ  بدء  الحظوا 

النظلم  من  م7   6 لل لستين  امللقبلة 

ااسل�سي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

سيد 23 2020 برقم 755786.

197 P

STE BERIC
SA

16، شلرع إميل زمال الدار البيضلء

سجل تجلري رقم 1 312

اإلسارة مجلس  اوت لع  نهلية   في 

في 5 أكتوبر 2020 تقرر بشكل خلص 

اإلشلرة إج  تعيين الديد فريد بنيس 

 COPARCHIM ك  ثل سائم للشركة

.BERIC SA في مجلس إسارة شركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ فلتح  التجلرية بللدار البيضلء 

سيد 23 2020 برقم 5 7556.

198 P

 STE MINET LACING

TECHNOLOGY MAROC
SARL

 حي كوتي الطلبق 6 شقة 12 

الدار البيضلء

سجل التجلري رقم 9 609 

العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

بتلريخ 25 سبت 23 2020 قرر الشركلء :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

 ALLE DES  ,2  : التلجي  العنوان  إج  

.FIGUIERS AIN SEBAA CASA P

يتعلق  ملسي  خطأ  عل   العثور 

بللشركلء في النظلم ااسل�سي للشركة.

من النظلم  م6  تعديل امللستين   

ااسل�سي للشركة.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  نفذ 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

2 سيد 23 2020 تحت رقم 755966.

199 P

 STE AUTOMOTIVE TEST

CENTER MOROCCO ATS
SAS

تأسيس
ب ووب عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تم تأسيس شركة   2020 أكتوبر   27

ذات امل يزات التللية :

 STE AUTOMOTIVE  : التد ية 

 TEST CENTER MOROCCO ATS

.SAS

متكلليف  إسارة  مركزية   : الهدف 

التشغيل ملركز اختبلر املركبلت )مركز 

في  الواقع  التسجيل  أثنلء  االختبلر( 

س ي2  بني  بلدية  خريبكة  محلفظة 

ب دلحة 55  هكتلر.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلهل في السجل التجلري.

67 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

 03 رقم  الثلني  الطلبق  بالل  عزيز 

العلريف الدار البيضلء.

سرهم   2.000.000  : رأس لل 

بقي ة  سهم    0.000 إج   مقد ة 

سرهم للواحدة مدفوعة بللكلمل   50

ممكتتبة بهل من قبل الشركلء.

 : UTAC

1.000.000 سرهم.

 : FEV

1.000.000 سرهم.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من عرضه.

الديد  تعيين   « اامل  الرئيس 

 LAURENT JEAN MICHEL

BENOIT رئيس للشركة ملدة علمين.

للشركة  القلنوني  اإليداع  نفذ 

سيد 23   7 بلملحك ة التجلرية بتلريخ 

2020 تحت رقم 81873 .

200 P

STE AERONAUTIQUE
SARL AU

سجل التجلري رقم 170701
الوحيد  الشريك  قرار  ب ووب 
قرر   2020 نوف 23   2 للشركة بتلريخ 

مل يلي :
 BRUNO الديد  إقللة  لوحظ 
مشلرك  ك دي2  منصبه  من   REY

للشركة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  نفذ 
بتلريخ البيضلء  بللدار   التجلرية 
 3 سيد 23 2020 تحت رقم 756120.
201 P

ائت لنية تكنيك أسيدطلنس ش.ذ.م.م.

111، شلرع مجي العهد طنجة

 STE ASSURANCES EL
YACOUBI

SARL
شركة تأمينلت اليعقوبي ش.ذ.م.م

رأس للهل : 100.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : تطوان، سلحة 

العدالة، م ر سماسو رقم 2
س.ت : 67 5

تفويت الحصص االوت لعية
أ -  ب ووب القرارات املتخذة من 
طرف الشريك الوحيد الديد حلتم 
 2020 نوف 23   16 بتلريخ  بوزمللط 
مأخذا بعين االعتبلر لوفلة الديد زهي2 
الحصص  و يع  ملتفويت  بوزمللط 
االوت لعية التي كلن ي لكهل من طرف 
مرثته مامل ثلة بللديدة أحالم الجبلي، 
قرر اإلحلطة عل ل بلالنسحلب النهلئي 
الديد حلتم  ممواصلة  ااخي2،  لهذا 
بوزمللط من منصبه ك دي2 للشركة 
مذلك  ش.ذ.م.م.  اليعقوبي  تأمينلت 
أن  عنه  نتج  م ل  محدمسة  غي2  ملدة 
و يع الحصص االوت لعية املكونة 
لرأس لل الشركة أصبحت بين يدي 
الوحيد  املدي2  بلعتبلره  ااخي2  هذا 
للشركة مهكذا فإن توقيعه الوحيد 
ضرمري إللزام الشركة اتجله ااغيلر.
8 م29   ،7 معليه تم تعديل املواس 
التي  للشركة  ااسل�سي  القلنون  من 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م  أصبحت 
أسل�سي  قلنون  تبني  مبللتلجي  الوحيد 

وديد.

ب - تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 
فلتح  بتلريخ  بتطوان  االبتدائية 

سيد 23 2020 تحت رقم 6102.
مقتطف مبيلن النشر

ائت لنية تكنيك أسيدطلنس

202 P

شركة كنال فينانس أند 
كونسلتينغ

 CANAL FINANCE AND
CONSULTING

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : رقم 999، شلرع 
الحدن الثلني، ت لرة

السجل التجلري رقم 65263 - 
الربلط

هبة حصص اوت لعية
تحيين النظلم ااسل�سي

 2020 أغدطس   18 بتلريخ    -  1
بهبة  الل ين  بن  عث لن  الديد  قلم 
مج وعهل 130 حصة اوت لعية التي 
مالدته  لفلئدة  بللشركة  ي لكهل  كلن 

الديدة سلمية يعقوبي سوسلن.
بتلريخ  العلم  الج ع  ملحضر  تبعل 
الشركلء  قرر   2020 سبت 23   فلتح 

مل يلي :
معلينة هبة الحصص االوت لعية 

املذكورة أعاله.
من النظلم  م7   6 تعديل امللستين 

ااسل�سي.
للشركة  ااسل�سي  النظلم  تحيين 

ممالئ ته مع القلنون 21.19.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  2
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
 2020 سيد 23    2 بتلريخ  بللربلط 

تحت رقم 108990.
بتعديل  التصريح  مضع   -  3
السجل التجلري بكتلبة الضبط لد  
بتلريخ بللربلط  التجلرية   املحك ة 
 5856 تحت رقم   2020 سيد 23   2  

من السجل الت2تيبي.
من أول النشر ماإلشهلر

التديي2

203 P

STE POWER SOCIETY
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس مللهل : 10.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : ع لرة 30، شقة 

8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدلن 

- الربلط

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى    -  1

تم   2020 نوف 23   16 بللربلط بتلريخ 

مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 

تحت  مذلك  املحدمسة  املدؤملية 

املعطيلت التللية :

 STE POWER  : التد ية 

.SOCIETY SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

مدلحلت  متدويق  متأوي2  إنشلء 

أملكن  في  إعالنية  ملوحلت  إعالنية 

مغلقة )ساخلية(.

أشكللهل  بج يع  اإلعالنلت  إسارة 

النشر،  املتعدسة،  الوسلئط   :

امللصقلت، املعلرض، العرمض.

االتصلل  مكلالت  أنشطة  و يع 

االتصلالت  مجلل  في  ماالستشلرات 

مسلئل  و يع  خالل  من  مالتدويق 

اإلنت2نت مأي  مال سي ل ع23  اإلعالم، 

مسلئط تفلعلية.

مال سي ل  أي نشلط لوكللة نشر، 

اإلعالنية  الح الت  متنفيذ  تص يم  

نقلط  في  ماإلعالن  املبيعلت  مترميج 

البيع.

ماستي2اس  متأوي2  مبيع  شراء 

متصدير و يع املواس ماملعدات بشكل 

مبلشر  بشكل  مرتبط  غي2  أم  مبلشر 

بهدف الشركة.

املشلركة املبلشرة أم غي2 املبلشرة 

شركلت  أم  شركلت  أي  في  للشركة، 

طريق  عن  سي ل  مال  إنشلؤهل،  تم 

شركلت وديدة أم مدله لت  إنشلء 

أم رعلية أم اكتتلب أم شراء أسهم أم 

حقوق اوت لعية أم ع ليلت اندملج 

أم تحللفلت أم و عيلت في املشلركة.
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املشلركة املبلشرة أم غي2 املبلشرة 
في و يع الع ليلت املنقولة مالتجلرية 
ب فرسهل  سواء  مالبنلء  ماملللية 
كلفة  من  الغي2  مع  بلالشت2اك  أم 
الج عيلت أم الشركلت بأي شكل من 
ااشكلل من خالل تقديم املدلعدة 
بللتدخل  أم  تنلسبه  التي  بللطريقة 
إمل عن طريق الوسلطة أم  مبلشرة، 
العينية أم عن  عن طريق املدله ة 

طريق االكتتلب.
املعلمالت  و يع  علم،  مبشكل 
أم  الصنلعية  أم  التجلرية  أم  املللية 
اامراق املللية أم غي2هل من املعلمالت 
أم  مبلشر  بشكل  تتعلق  قد  التي 
بغرض  وزئيل،  أم  كليل  مبلشر،  غي2 
الشركة أم بأية أغراض م لثلة أم ذات 
صلة من املحت ل أن تدهل أم تعزز 

تطوير الشركة منشلطهل.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
املقر االوت لعي : ع لرة 30، شقة 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدلن - 

الربلط.
سرهم موزع   10.000  : رأس امللل 
عل  100 حصة قي ة كل حصة 100 
سرهم حررت كلهل ممزعت عل  الشكل 

اآلتي :
الديد ع ر الشرايبي : 50 حصة.

 50  : بنشقرمن  نوفل  الديد 
حصة.

املج وع : 100 حصة.
التديي2 : عين كل من الديد ع ر 
بنشقرمن  نوفل  مالديد  الشرايبي 

مدي2ان للشركة ملدة غي2 محدمسة.
الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 
إج  31 سيد 23 إن أمل سنة اوت لعية 
سوف تنتهي يوم 31 سيد 23 2021.

االحتيلطي  لتكوين   %5  : ااربلح 
القلنوني مالبلقي يوزع عل  الشركلء.

القلنوني بكتلبة  تم اإليداع    -  2
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
2020رقم السجل  سيد 23   7 بتلريخ 

التجلري 8085 1.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

204 P

 STE ADH ALTERNATIVE

SOLUTIONS

SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس مللهل : 10.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : ع لرة 3.0، شقة 

8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدلن 

- الربلط

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى    -  1

تم   2020 نوف 23   16 بللربلط بتلريخ 

مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 

تحت  مذلك  املحدمسة  املدؤملية 

املعطيلت التللية :

 STE ADH  : التد ية 

 ALTERNATIVE SOLUTIONS

.SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

مالتوزيع  استي2اس متصدير مشراء 

لج يع  مبللج لة  بللتقديط 

ماملنتجلت  التج يل  مدتحضرات 

الغذائية أم غي2 الغذائية من الزراعة 

العضوية.

مبيع  مشراء  علم  بشكل  التجلرة 

مت ثيل  متوزيع  متصدير  ماستي2اس 

املنتجلت مالبضلئع ماملعدات  و يع 

ماملواس عل  اختالف أنواعه.

تصنيع ممعللجة و يع املنتجلت 

املتعلقة بأغراض الشركة.

العداسات  و يع  متشغيل  إنشلء 

ماملدتوسعلت  مالفرع  مالتوكيالت 

التجلرية.

و يع ع ليلت الوسلطة التجلرية 

سلعة  أم  منتج  أي  في  الد درة   أم 

أم ملسة مه ل كلنت طبيعتهل أم منشأهل 

أم موهتهل.

غي2  أم  املبلشرة  املشلركة 

 املبلشرة للشركة في و يع الشركلت 

أم الشركلت التي تم إنشلؤهل أم التي 

مال سي ل عن طريق  سيتم إنشلؤهل، 

شركلت وديدة أم مدله لت  إنشلء 

أمراق  أم رعلية أم اشت2اكلت أم شراء 

مللية أم حقوق اوت لعية أم ع ليلت 

في  و عيلت  أم  تحللفلت  أم  اندملج 

املشلركة.

املعلمالت  و يع  أعم،  مبشكل 

أم  الصنلعية  أم  التجلرية  أم  املللية 

املنقولة أم غي2هل من املعلمالت التي 

قد تتعلق بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر، 

كليل أم وزئيل، بغرض الشركة أم بآية 

من  صلة  ذات  أم  م لثلة  أغراض 

تطوير  تعزز  أم  تدهل  أن  املحت ل 

الشركة منشلطهل.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

املقر االوت لعي : ع لرة 30، شقة 

8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدلن - 

الربلط.

سرهم موزع   10.000  : رأس امللل 

عل  100 حصة قي ة كل حصة 100 

سرهم حررت كلهل ممزعت عل  الشكل 

اآلتي :

  0  : الدحلمي  يوسف  الديد 

حصة.

الديد مح د حرقي : 30 حصة.

الديدة إينلس اع لر : 30 حصة.

املج وع : 100 حصة.

الديد  من  كل  عين   : التديي2 

مح د  مالديد  الدحلمي  يوسف 

حرقي مالديدة إنلس اع لر مدي2من 

للشركة ملدة غي2 محدمسة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23 إن أمل سنة اوت لعية 

سوف تنتهي يوم 31 سيد 23 2021.

االحتيلطي  لتكوين   %5  : ااربلح 

القلنوني مالبلقي يوزع عل  الشركلء.

القلنوني بكتلبة  تم اإليداع    -  2

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

2020 رقم السجل  7 سيد 23  بتلريخ 

التجلري 8087 1.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

املدي2

205 P

 STE NOUR TRAVAUX

DIVERS

SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة

الرأس لل االوت لعي للشركة : 

100.000 سره ل

 27 بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 

القلنون  مضع  تم   2020 أكتوبر 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة مل يلي :

 STE NOUR  : التد ية 

.TRAVAUX DIVERS SARL

مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.

أسفل  لشركة  االوت لعي   املقر 

الع لرة 12 م13 إقلمة مرولنة تجزئة 

املراكشية بلب شعفة سال.

 : للشركة  االوت لعي  الرأس لل 

 1000 إج   مقدم  سره ل   100.000

حصة  كل  مقدار  اوت لعية  حصة 

100 سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

ممح د  طللب  مح د  الديدان 

الصفيلت.

الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في ل يلي :

مااشغلل  مقلمل في ميدان البنلء 

املختلفة.

متجهيزات  أثلث   -  3 النجلرة 

مختلفة.

ب كتب  القلنوني  اإليداع  تم 

بدال  االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

السجل التجلري 31 32 رقم اإليداع 

القلنوني 792.

206 P
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ائت لنية أسفلر كوندلي

شقة رقم   ونلن النهضة 1 الربلط

الهلتف : 0537.72.97.60

الهلتف النقلل : 3.37 . 0662.7

STE FLORALOR
SARL AU

رأس للهل : 100.000 سرهم

العنوان : مركز التدوق ميجل مول، 

الطلبق اامل محل م 79 الربلط

تغيي2ات في الشركة
االستثنلئي  العلم  الج ع  إطلر  في 

 FLORALOR SARL AU لشركة 
قرر   2020 نوف 23   2 املنعقد بتلريخ 

ااعضلء مبلإلو لع التغيي2ات التللية :

توسيع النشلط: قرر الج ع العلم 

إسارة   : النشلط  إضلفة  االستثنلئي 

متجهيز املنلسبلت.

تحديث القلنون ااسل�سي للشركة :

الجديدة  التعديالت  مراعلة  مع 

للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   8 يوم  بللربلط  التجلرية 

السجل   ،109192 تحت رقم   2020

التجلري رقم 121285.

207 P

ائت لنية أسفلر كوندلي

شقة رقم   ونلن النهضة 1 الربلط

الهلتف : 0537.72.97.60

الهلتف النقلل : 3.37 . 0662.7

STE IBM RENT
SARL AU

رأس للهل : 80.000 سرهم

العنوان : تجزئة الخيلم 5، ع لرة 2، 

شقة 2 - ت لرة

إثر انعقلس  الج ع العلم االستثنلئي 

 IBM RENT في املقر االوت لعي لشركة

 2020 في يوم  1 سبت 23   SARL AU

قرر الشريك الوحيد الديد ابراهيم 

تصفية   P110805 ر.ب.ت.م  ملزيغ 

الشركة نظرا للصعوبلت املللية  :

قلم الديد ابراهيم ملزيغ بصفته 

املللية  الوضعية  بعرض  املصفي 

مالحدلبية للشركة مبتفدي2 الطريقة 

التي أسفرت عن تدوية حدلبلتهل.

مبعد املنلقشة مافق مأكد الج ع 
العلم االستثنلئي عل  قفل التصفية 
مإعطلء إبراء لل صفي بإت لم امله ة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   7 يوم  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109122.
208 P

ائت لنية أسفلر كوندلي
شقة رقم   ونلن النهضة 1 الربلط

الهلتف : 0537.72.97.60
الهلتف النقلل : 3.37 . 0662.7

 STE NEXT WORK
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة
من شريك ماحد

تأسيس
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
من  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

شريك ماحد.
 STE NEXT  : االوت لعي  اللقب 

.WORK  SARL AU
الشركلء :

ب.م.ط  الطلهري  طلرق  الديد 
 : P2528 8

1000 سهم.
املدي2 : الديد طلرق الطلهري.

رأس امللل : 100.000 سرهم )ملئة 
ألف سرهم(.

العلمة  الحفر  أع لل   : النشلط 
مالصرف الصحي مالقنوات مالطرق 
مالكهربلء  امليله  إمداس  مشبكلت 

مشبكلت الهلتف.
الهندسة  العلمة،  البنلء  أشغلل 

املدنية، حفر اآلبلر.
ماملبلني  املدنية  الهندسة  أشغلل 

الدكنية مالصنلعية.
منتجلت  منقل  املحلور  تشغيل 

البنلء بأنواعهل.
في  ب ل  الحرف  و يع  في  الع ل 
كهربلء  التيلر،  عللية  كهربلء   : ذلك 
تكييف  الدبلكة،  التيلر،  منخفضة 
ااملنيوم  نجلرة  الدوائل،  الهواء، 
الطالء،  الجبص،  ماملعدن،الطالء، 
ح لملت  الخلروية،  املرافق 

الدبلحة.

إسارة متأوي2 العقلرات اي شخص 

طبيعي أم اعتبلري.

املرتبطة  الع ليلت  من  نوع  أي 

بللتقديم مالتطوير العقلري مخدمة 

التقديم الفرعي لألرا�سي الحضرية 

مالقرمية.

تأوي2 الخدملت مالديلرات مآالت 

ااشغلل العلمة.

البحث عن نقلط ملئية.

مالشراء  مالتصدير  االستي2اس 

مالبيع مالتجلرة مالد درة مالت ثيل 

أم  غرض  اي  مالتوزيع  مالتدويق 

بضلئع  أم  معدات  أم  ملسة  أم  منتج 

مو يع  مملحقلتهل،  وديدة  آالت  أم 

ااوزاء الغيلر املدتع لة أم الخرسة.

للشركلت  التجلري  الت ثيل 

الوطنية أم ااونبية.

البحث ماستغالل املنلوم.

املدة : 99 سنة.

العنوان : 15 شلرع اابطلل، شقة 
رقم  ، أكدال - الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   7 يوم  بللربلط  التجلرية 

السجل   ،109212 تحت رقم   2020

التجلري رقم 8077 1.
للبيلن
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ائت لنية أسفلر كوندلي

شقة رقم   ونلن النهضة 1 الربلط

الهلتف : 0537.72.97.60

الهلتف النقلل : 3.37 . 0662.7

 STE YOUFA GAZ
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة

من شريك ماحد

تأسيس
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

من  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

شريك ماحد.

 STE YOUFA  : اللقب االوت لعي 

.GAZ   SARL AU

الشركلء :

ب.م.ط  وديدي  ابراهيم  الديد 

JE15927 :  500 سهم.

املدي2 : الديد ابراهيم وديدي.
سرهم   50.000  : امللل  رأس 

)خ دون ألف سرهم(.

الغلر  زولولت  توزيع   : النشلط 

مالبوتلن مال23مبلن.

التغذية العلمة.

املدة : 99 سنة.

الشقة   ،30 ع لرة رقم   : العنوان 
 - زنقة موالي أح د الوكيلي   ،8 رقم 

حدلن - الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   7 يوم  بللربلط  التجلرية 

السجل   ،109123 تحت رقم   2020

التجلري رقم 8079 1.
للبيلن

210 P

ائت لنية أسفلر كوندلي

شقة رقم   ونلن النهضة 1 الربلط

الهلتف : 0537.72.97.60

الهلتف النقلل : 3.37 . 0662.7

 STE BOUCHRA SERVICES

  TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة

من شريك ماحد

تأسيس
تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

من  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

شريك ماحد.

  STE  : االوت لعي  اللقب 

   BOUCHRA SERVICES TRAVAUX

.SARL AU

الشركلء :

الديدة بوشرة النفينف ب.م.ط 

 : A752  2

600 سهم.

املدي2 : الديدة بوشرة النفينف.
رأس امللل : 60.000 سرهم )ستون 

ألف سرهم(.

النشلط : أع لل البنلء.

الخدملت.

التجلرة.

املدة : 99 سنة.
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العنوان : رقم 07 مج وعة الزهور 

حي التقدم - الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   3 يوم  بللربلط  التجلرية 

السجل   ،109031 تحت رقم   2020

التجلري رقم 7999 1.
للبيلن
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STE DIBOUCH CAR
SARL

إعالن تعديالت بللشركة
من  الشركة  عن  املدؤمل  تغيي2 

إج   ااملودي  سكلجي  نبيلة  الديدة 

الديد سيبوش الرساس.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع 

 26 بتلريخ   108000 التجلرية الربلط 

أكتوبر 2020.

212 P

STE LE 3 TREFLE
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى  

إنجلز  تم   2020 أكتوبر   31 بتلريخ 

ذات  لشركة  التأسي�سي  القلنون 

امل يزات  مذات  محيد  شريك 

مالخصلئص التللية :

 STE LE 3 TREFLE  : التد ية 

.SARL AU

ااهداف االوت لعية :

مالشلي  القهوة  خدملت  تقديم 

ماملشرمبلت.

املتعلقة  ااشغلل  و يع 

بللحلويلت مالعصلئر.

سرهم    0.000  : رأس لل الشركة 

  00 أربعون ألف سرهم مقد ة إج  

للحصة  سرهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة في ملكية :

  00  : الديد الزهر مح د خليل 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

املقر االوت لعي : رقم 1 ع لرة 20، 

يلس ين 73 ملرينل سمر تلمدنل ت لرة.

مح د  الزهر  الديد   : التديي2 

خليل ملدة غي2 محدسة.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بلملحك ة االبتدائية بت لرة   131  7

بتلريخ 8 سيد 23 2020.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا اامج  

تبتدئ من تلريخ التسجيل.

213 P

ااستلذ مح د رشيد التدالمي

موثق بللدار البيضلء

67/69 شلرع موالي إسريس اامل الطلبق اامل 

الشقة رقم 3.

05.22.82.18.99

05.22.82.25.25.88

الفلكس : 2 .05.22.82.15

 STE M KLG

RECOUVREMENT
شركة محدمسة املدؤملية

بشريك محيد

رأس لل االوت لعي : 100.000 سرهم

28 زنقة الغضفة الطلبق اار�سي 

مكتب رقم 1 املعلريف الدار البيضلء

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

التدالمي  رشيد  مح د  ااستلذ 

 10 بتلريخ  البيضلء  بللدار  موثق 

2020 مضع النظلم ااسل�سي  نوف 23 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  للشركة 

بللخصلئص اآلتية :

 STE M KLG  : التد ية 

RECOUVREMENT شركة محدمسة 

املدؤملية بشريك محيد.

الهدف االوت لعي : تهدف الشركة 

إج  القيلم ساخل أم خلرج املغرب ب :

املصرفية  الديون  تحصيل 

مالديون ااخر .

ممتلبعة  القضلئية  اإلوراءات 

الشكلم .

الست2ساس  مالوسلطة  التوفيق 

الديون املتأخرة.

الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 

املللية  الصنلعية  مالتجلرية  التقنية 

لهل  التي  املنقولة  الغي2  أم  املنقولة 

عالقة مبلشرة أم غي2 مبلشرة بللهدف 

االوت لعي الهلسفة إج  تطويره.

املقر االوت لعي : 28 زنقة الغضفة 

الطلبق اار�سي مكتب رقم 1 املعلريف 

الدار البيضلء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلهل 

بللسجل التجلري.

يحدس   : االوت لعي  الرأس لل 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس لل 

الشكل  عل   و يعهل  محررة  سرهم 

التلجي :

 100.000  : بجوي  أح د  الديد 

ألف سرهم.

املج وع : 100.000 سرهم.

في  الحصص  تحدس   : الحصص 

كل  قي ة  اوت لعية  حصة   1000

سرهم محررة و يعهل   1000 حصة 

عل  الشكل التلجي :

 1000  : بجوي  أح د  الديد 

حصة.

)ألف  حصة   1000   : املج وع 

حصة(.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

تدي2 الشركة ملدة غي2   : التديي2 

أح د  الديد  طرف  من  محدسة 

بجوي.

متلتزم الشركة في و يع عقوسهل 

بللتوقيع املنفرس الديد أح د بجوي.

تم اإليداع القلنوني املركز الجهوي 

لالستث لر بللدار البيضلء بتلريخ فلتح 

سيد 23 2020 تحت رقم 81163 .
للخالصة مالبيلن

ااستلذ مح د رشيد التدالمي
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WORLD SERVICES COMPTA

 CENTRE D’AFFAIRE ET DE

DOMICILIATION

 CONSEIL, JURIDIQUE, FISCAL ET

FINANCIER

STE MFACILITY

SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

ذات شريك ماحد

تأسيس
بللربلط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مضع  تم   2020 نوف 23   12 بتلريخ 

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

شريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

ماحد الخصلئص التللية :

 STE  : االوت لعية  التد ية 

.MFACILITY SARL AU

الهدفلالوت لعي :

تعدس الخدملت مإسارة املرافق.

النظلفة مالتنظيف.

صيلنة متعدسة التقنية.

 9 إقلمة   3 : شقة  املقر االوت لعي 

زنقة فلرصوفيل املحيط الربلط.

املدة االوت لعية : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل.

 100.000  : االوت لعي  الرأس لل 

حصة من   1000 سرهم موزعة عل  

سرهم للحصة مزعت ك ل   100 فئة 

يلي :

 : ملرابطي  البلسط  عبد  الديد 

1000 حصة.

الدنة االوت لعية : تبدأ من فلتح 

ينليرإج  31 سيد 23 من كل سنة.

البلسط  عبد  الديد   : التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  مدي2  ملرابطي 

محدمسة.

تم إيداع السجل التجلري ب كتب 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.1 7059

215 P
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STE GLAM BY NORA
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2020 أكتوبر   26 بللقنيطرة يوم 
مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 
بللخصلئص  محدمسة  مدؤملية 

التللية :
 STE GLAM BY NORA : التد ية

.SARL AU
املقر االوت لعي : 23، رقم  ، شلرع 
أنول، مبنى فلوري، 11 مكتب مي وزا 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة :
تصفيف الشعر للديدات.

مصللون  متج يل  تج يل  مركز 
لتصفيف الشعر.

 100.000  : الشركة  ملل  رأس 
سرهم.

أسند إج  الج23ي نورة   : التديي2 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.XA60337
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 
2020 سجل تجلري رقم  نوف 23   17

.57217
216 P

STE HRT LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤملية محدمسة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قد   2020 سيد 23  فلتح  بتلريخ 
مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدمسة بلمل يزات التللية :
 STE HRT  : التد ية 

.LOGISTIQUE SARL
نقل  مقلمل   : االوت لعي  الهدف 

بضلئع.
في  حدس   : الشركة  رأس لل 
 1000 إج   موزعة  سرهم   100.000
سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 
قد تم تحريرهل بللكلمل ماملخصصة 
ب ل يتنلسب مع مدله لتهم  للشركلء 

أي :

الت د لني  الريفي  الديد مح د 

 C رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

 : 1589 

500 حصة.

حبلوجي  اللطيف  عبد  الديد 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

: B102 77

500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

سيد 23 مل عدا الدنة اامج    31 إج  

تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر االوت لعي : 15 شلرع اابطلل 

شقة رقم   أكدال - الربلط.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الت د لني  الريفي  مح د  الديد 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

 C1589 مذلك ملدة غي2 محدمسة.

بلملحك ة  التجلري  السجل  رقم 

التجلرية بللربلط 9 81 1.
مقتطف من أول اإلشهلر
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 STE AXA GROUP

OPERATIONS MOROCCO

معنوان مقرهل االوت لعي : مبنى ب 

2 القطب تكنو بوليس أفشورينغ 

الربلط سال 11100 - سال الجديدة

رقم التقييد في السجل التجلري : 

13739

ب قت�سى القرار الرأ�سي املؤرخ في 

15 يوليو 2020 قرر مل يلي :

 MARIE - وديد  رئيس  تد ية 

وواز الدفر   LOUISE EL - HABRE

.17FV2 907 رقم

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال بتلريخ فلتح سيد 23 

2020 تحت رقم 91 35.

218 P

STE MAS BONITO PIZZA
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة
من شريك ماحد

تأسيس
تم تأسيس شركة تح ل الصفلت 

التللية بللربلط في 3 نوف 23 2020.
 STE MAS  : االوت لعي  اللقب 

.BONITO PIZZA SARL AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
شريك  من  املحدمسة  املدؤمليلت 

ماحد.
لهل  الشركة   : االوت لعي  الهدف 

عرض في املغرب.
الووبلت الدريعة بج يع أنواعهل 

في املوقع.
الجلهزة  ااكل  موبلت  تحضي2 
مالطلبلت  املوقع  في  ماملبيعلت 
الخلروية مخدمة التوصيل لل نلزل.

الدريعة،  للووبلت  بيتزا  مطعم 
ماستهالك و يع أنواع الدندميشلت 
مالبيتزا مالووبلت الجلهزة في املوقع 

أم الطلبلت الخلروية.
أنواع  لج يع  املنزجي  التوصيل 

الدندميشلت مالبيتزا مااطبلق.
مقهى مطعم.

املللية  املعلمالت  و يع  مع ومل، 
املللية أم  الصنلعية  أم   التجلرية 
املتعلقة بشكل مبلشر  العقلرية  أم   
الشركة ب وضوع  مبلشر  غي2   أم 
أم من املحت ل ن تحلبي مصللحهل،   
التعلمن بج يع أشكلله  ب ل في ذلك 
الشركلت أم  املعلمالت  و يع   مع 
أم الشركلت التي لديهل كلئن م لثل    

أم ملحق.
سرهم   100.000  : امللل  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة.
 1000  : ع رامي  الدالم  عبد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

مرمة  إقلمة   : االوت لعي  املقر 
ع لرة س محل تجلري رقم س 5 سال 

الجديدة سال.
التديي2 : عبد الدالم ع رامي

املحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بدال  االبتدائية 

بللسجل التجلري رقم 15 32.
219 P

 STE B4CREATION
 TECHNICAL CENTER

MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل : 50.000 سرهم
ب قرهل االوت لعي : زامية بهت مماسي 

سبو، 8، شقة 1 أكدال - الربلط
السجل التجلري رقم 109 13

ب ووب القرار من الشريك الوحيد 
بتلريخ  1 سبت 23 2020 قرر مدؤمل 
 B CREATION TECHNICAL شركة

CENTER MOROCCO مل يلي :
الحل املدبق للشركة.

تعين الديد املثلوثي مح د أمين 
ك صفي للشركة.

لتصفية  االوت لعي  املقر  تحديد 
الكلئن  االوت لعي  ب قرهل  الشركة 
 1 8، شقة  بزامية بهت مماسي سبو، 

أكدال - الربلط.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط تحت رقم 7 1088 

بتلريخ 25 نوف 23 2020.
220 P

STE HAJJAJ IMMOBILIER
SARL AU

تصفية الشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
13 أكتوبر  االستثنلئي املنعقد بتلريخ 
2020، قرر الشريك الوحيد للشركة 
شريك  ذات  املدؤملية  املحدمسة 
اي وبيليي  حجلج  املد لة  محيد 
مقرهل  سرهم   100.000 رأس للهل 
  -  107 البيضلء  الدار  االوت لعي 

طريق مديونة  مل يلي :
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إعالن انتهلء التصفية.
مضع حد لكل الحقوق مالواوبلت 
متوزيع  الشركة  بنشوء  ظهرت  التي 
عل   الشركة  رأس لل  من  تبقى  مل 
ع ليلت  و يع  انتهلء  بعد  الشركلء 

التصفية.
إعطلء اإلبراء التلم مالنهلئي مبدمن 

إسخلر ملدي2 ممصفي الشركة.
سجلت الشركة بللسجل التجلري 
بللدار البيضلء تحت رقم 9 1 38.

221 P

STE MAXI RETAIL
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
تفويت حصص الشركة

ب قت�سى عقد عرفي حرر بت لرة 
في 28 أكتوبر 2020 قرر الج ع العلم 
 MAXI RETAIL لشركة  االستثنلئي 
سرهم   10.000 مللهل  رأس  ش.م.م. 
إقلمة   28 ت لرة  في  الرئي�سي  مقرهل 

بركوال شلرع موالي الرشيد مل يلي :
التي  اوت لعية  حصة   9 نقل 
إج   مليكة  سمليزل  الديدة  حوزة  في 

الديد زيلس عدمي :  3 حصة.
التي  اوت لعية  حصة   8 نقل 
إج   مليكة  سمليزل  الديدة  حوزة  في 
 3  : عدمي  غدلن  مح د  الديد 

حصة.
التي  اوت لعية  حصة   8 نقل 
إج   مليكة  سمليزل  الديدة  حوزة  في 

الديدة س ر عدمي :  3 حصة.
لد   القلنوني  اإليداع  تم  مقد 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
2020 تحت  7 سيد 23  بت لرة بتلريخ 

ر قم 83  .
222 P

 KAMALN
TRANSFERMONEY

SARL AU
ك للن طغلندفيغ موني

تأسيس شركة
بدال  حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
لشركة  ااسل�سي  القلنون  مضع  تم 
الشريك  ذات  املدؤملية  محدمسة 

الوحيد مذات املواصفلت التللية :

»ك للن  شركة   : التد ية 
طغلندفيغ موني« ش.م.م ش.م.

إقلمة ااخوين،   : املقر االوت لعي 
سعيد حجي، رقم 6، ع لرة سال متجر 

رقم 7، سال.
في  الرأس لل  حدس   : الرأس لل 
 1000 من  مكون  سرهم   100.000
حصة من فئة 100 سرهم لكل حصة 

لفلئدة :
الديدة نهيلة يوسفي 1000 حصة.

الغرض :
مفوض ؛

تحويل امللل.
املدة : 99 سنة.

الديدة  الشركة  يدي2   : املدي2 
نهيلة يوسفي ملدة غي2 محدمسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بدال  االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 
2020 تحت الرقم  30 نوف 23  بتلريخ 

السجل التجلري 23 32.
223 P

 LAND CONSTRUCTION
AND TRANS

ش.م.م
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
بللربلط تم تأسيس   2020 نوف 23   9
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
 LAND CONSTRUCTION AND
تح ل  مالتي  ش.م.م   TRANS

الخصلئص التللية :
الهدف االوت لعي :

أشغلل البنلء ؛
نقل البضلئع ؛

الحراسة، النظلفة ؛
النقل الدمجي ؛

كل املعلمالت مالخدملت التجلرية ؛
استي2اس متصدير لج يع املواس.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
مقد ة إج  1000 حصة من فئة 100 
تدريح  تم  الواحدة  للحصة  سرهم 
رأس لل الشركة موزعة عل  الشكل 

التلجي :

 500 هشلم  الفالح  بن  الديد 

حصة ؛

الديد ابهي ة رشيد 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

6  شلرع عقبة،  املقر االوت لعي : 

شقة رقم 2، أكدال، الربلط.

التديي2 : عهد تديي2 الشركة لفت2ة 

الفالح  بن  الديد  إج   محدمسة  غي2 

هشلم ك دي2 مع التوقيع.

التقييد بللسجل التجلري بلملحك ة 

التجلرية بللربلط تحت رقم  10895.

224 P

TRANSVERDE
SARL

تعديل بللشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

البيضلء،  بللدار   2020 نوف 23   23

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

TRANSVERDE SARL AU مل يلي :

الزيلسة في رأس لل الشركة ب بلغ 

سرهم مبللتلجي زيلسته    00.000 قدره 

 500.000 إج   سرهم   100.000 من 

حصة    000 إصدار  مقلبل  سرهم 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  وديدة 

 5000 إج    1001 الواحدة مرق ة من 

تم االشت2اك بهل متحريرهل من خالل 

مبلغ  املحتجزة  ااربلح  حدلب  سمج 

00.000  سرهم.

من  م7   6 تعديل كل من البندين 

القلنون ااسل�سي.

تم أملم كتلبة   : القلنوني  اإليداع 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  ضبط 

البيضلء بتلريخ 8 سيد 23 2020 تحت 

رقم  75663.
للخالصة ماإلشلرة

225 P

STE EL NAJAH RABAT
SARL AU

العلسي  غي2  العلم  الج ع  قرر 

 ،2020 سبت 23   20 بتلريخ  املنعقد 

 EL NAJAH RABAT SARL لشركة 

AU شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

رأس للهل 100.000 سرهم.

شلرع   17 رقم   : مقرهل االوت لعي 

اابطلل، شقة رقم 9، أكدال، الربلط 

مل يلي :

- الشرمع في التصفية املدبقة   1

للشركة.

العداس  يلسين  الديد  تعيين   -  2

ك صفي للشركة.

 3 - تحديد مقر التصفية ب رقم 17 

9، أكدال،  شلرع اابطلل، شقة رقم 

الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23  بتلريخ    بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109087.

226 P

 JODIA PHONE
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية 

بشريك محيد
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

القلنون  صيلغة  ت ت  بللربلط، 

التأسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

بشريك محيد، لهل الخصلئص التللية :

.JODIA PHONE : التد ية

سيدي  زنقة   : االوت لعي  املقر 

الغ لري، مركز التجلري بلينة ماخواته، 

محل رقم 16 الغزة - الربلط.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في مبلغ 100.000 سرهم.

الشركة  تديي2  عهد   : اإلسارة 

للديد العللمي ابراهيم مذلك ملدة غي2 

محدمسة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

غلية 31 سيد 23.
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تم اإليداع القلنوني متسجيل   -  II

الشركة بللسجل التجلري لل حك ة 

نوف 23   30 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 8053 1.

227 P

 GALZBERM HOLDING
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
القلنون  صيلغة  ت ت  بللربلط، 

التأسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية، 

لهل الخصلئص التللية :

 GALZBERM  : التد ية 

.HOLDING

الهدف : االستي2اس مالتصدير.

زنقة  مكرر   12  : االوت لعي  املقر 
لبنلن، رقم 3، حي املحيط، الربلط.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في مبلغ 100.000 سرهم.

الشركة  تديي2  عهد   : اإلسارة 

للديد كلزيم ح زة مالديد بن2ح ة 

االمين مذلك ملدة غي2 محدمسة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

غلية 31 سيد 23.

تم اإليداع القلنوني متسجيل   -  II

الشركة بللسجل التجلري لل حك ة 

نوف 23   30 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 8039 1.

228 P

TOUS SERVICES RAPIDES
تو سي2فيس رابيد

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرر  بدال   2020 نوف 23   16

املدؤملية  محدمسة  شركة  تأسيس 

بللخصلئص التللية :

التد ية االوت لعية : »تو سي2فيس 
رابيد«.

االنبعلت،  حي   : االوت لعي  املقر 
تلبريكت،   ،163 رقم  تجزئة الوفلق، 

سال.

الهدف : نقل البضلئع ذات ح ولة 
ثقيلة.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثهل الفعلي.

في  حدس   : االوت لعي  الرأس لل 
 1000 سره ل مقدم عل    100.000

حصة بقي ة 100 سرهم.
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 
31 من سيد 23  فلتح ينلير متنتهي في 

من كل سنة.
من  مدي2ة  الشركة   : التديي2 
طرف الديد معلس معطوف مالديدة 

خديجة بنفقي2 ملدة غي2 محدمسة.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.32 89
229 P

MOONWAY
SARL

متجر تجزئة الكورة، رقم 155، حي 
يعقوب املنصور، الربلط

تعديل
ب قت�سى عقد عرفي محرر في سال 
ماملسجل   2020 أكتوبر   13 بتلريخ 
في  بللربلط  التسجيل   ب صلحة 
 25768 2020 تحت رقم  أكتوبر   17
في شركة  الوحيدة  املدله ة  قررت 

: MOONWAY SARL
 : االوت لعية  الحصص  تحويل 
 300 ببيع  قلمت  بنلني  منى  الديدة 
للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 
م200  يزيدي  علوي  هشلم  للديد 
للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 
م200  يزيدي  علوي  عبلة  للديدة 
للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

للديد مح د علوي يزيدي.
تغي2 الصفة القلنونية : من شركة 
بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
املدؤملية  ذات  شركة  إج   محيد 

املحدمسة.
بزيلسة   : ت ديد الهدف االوت لعي 

نشلط صنلعة أكيلس من الق لش.
إج    : تغي2 املقر االوت لعي للشركة 
حي   ،155 رقم  متجر تجزئة الكورة، 

يعقوب املنصور، الربلط.

 : اإلمضلء  مسلطة  الشركة  تدي2 

قرر املدله ون تد ية الديد علوي 

مع  للشركة  ك دي2  هشلم  يزيدي 

و يع  عل   اإلمضلء  سلطة  تخويله 

ماإلمضلء  بللشركة  املتعلقة  الوثلئق 

عل  الشيكلت.

الديدة مونى بنلني قلمت بتقديم 

استقللتهل من منصب مدي2ة الشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحك ة التجلرية ملدينة 

الربلط تحت رقم 109153.

230 P

صوكوميدت ش.م.م

1 ملتقى شلرع مح د الديوري مو لل الدين 

اافغلني، رقم 2، القنيطرة

سجل تجلري رقم 25983 القنيطرة

 STE GLOBAL DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : طريق فلس، زنقة 

الحدن حي العدير ص.ب 16200 

مزان

سجل تجلري رقم 801 مزان

ب قت�سى محضر قرارات الشريك 

26 أغدطس  الوحيد املتخذة بتلريخ 

2019، تم تقرير مل يلي :

توسيع النشلط االوت لعي للشركة 

الوطني  النقل   : التللية  إج  اانشطة 

ماملواس مغي2هل من  لألسمات  للبضلئع 

الخلص  لحدلبهل  سواء  املنتجلت، 

أم  طبيعيين  أشخلص  لألغيلر،  أم 

اعتبلريين.

القلنون  من   3 الفصل  تغيي2 

ااسل�سي للشركة.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة ضبط 

بتلريخ  بوزان  االبتدائية   املحك ة 

2 سبت 23 2019 تحت رقم 19/206.
للخالصة مالتذكي2

التديي2

231 P

صوكوميدت ش.م.م
1 ملتقى شلرع مح د الديوري مو لل الدين 

اافغلني، رقم 2، القنيطرة
سجل تجلري رقم 25983 القنيطرة

 STE GLOBAL DE MATERIAUX
DE CONSTRUCTION
شركة محدمسة املدؤملية
رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : طريق فلس، زنقة 
الحدن حي العدير  ص.ب 16200 

مزان
سجل تجلري رقم 801 مزان

بتلريخ  م23م  ب قت�سى عقد عرفي 
و يع  تحويل  تم   ،2017 يونيو   5
الحصص التي ي تلكهل 500 حصة من 
الحصص الديد ع لس الدنيتي ساخل 
الشركة لفلئدة الديد أح د الدنيتي 

الذي أصبح شريكل محيدا.
ب قت�سى محضر قرارات الشريك 
تم  التلريخ،  بنفس  املتخذة  الوحيد 

تقرير مل يلي :
إقرار تحويل الحصص.

الدنيتي  ع لس  الديد  استقللة 
ك دي2 للشركة.

م16   13  ،7  ،6  ،2 تغيي2 الفصول 
من القلنون ااسل�سي للشركة.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة ضبط 
بتلريخ  بوزان  االبتدائية   املحك ة 
23 يونيو 2019 تحت رقم 19/177.

للخالصة مالتذكي2
التديي2

232 P

DES 07
شركة مدله ة

رأس للهل : 5.000.000 سرهم
املقر االوت لعي : شلرع سيدي مح د 
بن عبد هللا، برج ملرينل 2، الطلبق 
الدلسس، ملرينل شوبينج سلنت2، 

الدار البيضلء
رقم السجل التجلري : 231597 

الدار البيضلء
رقم التعريف الجبلئي : 0258900 

ب قت�سى محضر اوت لع الج عية 
العلسية لشركة  العلسية مغي2  العلمة 
أبريل   30 بتلريخ  املنعقدة   DES 07

2020، تقرر مل يلي :
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سعد  مح د  الديد  استقللة 
كعضو  مهلمه  من  الفل�سي  شوفلني 
مجلس اإلسارة ماملصلسقة عل  انتداب 
في  كعضو  العرم�سي  إي لن  الديدة 
مجلس اإلسارة لل دة التي تنتهي عند 
انعقلس الج عية العلمة التي ستصلسق 

عل  حدلبلت سنة 2019.
العرم�سي  إي لن  الديدة  تعيين 
م ثلة سائ ة وديدة لشركة املغرب 
ماإلملرات للتن ية »صوميد« بصفتهل 

عضوا في مجلس اإلسارة.
عضوية  فت2ة  انقضلء  تسجيل 
 : اآلتيين  اإلسارة  مجلس  أعضلء 
الديد عبد املجيد الطلزالمي، شركة 
A6 IMMOBILIER، شركة صوميد، 
الحدني  الوسغي2ي  أمي ة  الديدة 

مالديدة إي لن العرم�سي.
عضوية  تجديد  عل   املصلسقة 
أعضلء مجلس اإلسارة اآلتيين : الديد 
عبد املجيد الطلزالمي بصفته عضوا 
 ،DES 07 مرئيدل ملجلس إسارة شركة
م ثلة   A6 IMMOBILIER شركة 
من طرف الديد الوسغي2ي الحدني 
لشركة  علمل  ممديرا  عضوا  بصفتهل 
العرم�سي  إي لن  مالديدة   DES 07
انعقلس  عند  تنتهي  التي  لل دة 
الج عية العلمة التي ستصلسق عل  

حدلبلت سنة 2025.
إج   للشركة  االوت لعي  املقر  نقل 
العنوان الجديد الكلئن بشلرع سيدي 
 ،2 ملرينل  برج  هللا،  عبد  بن  مح د 
شوبينج  ملرينل  الدلسس،  الطلبق 
ابتداء  مذلك  البيضلء  الدار  سلنت2، 

من فلتح يوليو 2020.
تعديل الفصل   من النظلم ااسل�سي 
الفصل   : كللتلجي  ليصبح  للشركة 
الرابع : مقر الشركة : إن مقر الشركة 
سيدي  شلرع  البيضلء،  بللدار  هو 
 ،2 ملرينل  برج  هللا،  عبد  بن  مح د 
شوبينج  ملرينل  الدلسس،  الطلبق 
ميظل بلقي نص هذا الفصل  سلنت2، 

بدمن تغيي2.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بدال  االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 
تحت الرقم   2020 سيد 23  بتلريخ   

السجل التجلري 756302.
233 P

DES 07
شركة مدله ة

رأس للهل : 5.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : شلرع سيدي مح د 

بن عبد هللا، برج ملرينل 2، الطلبق 

الدلسس، ملرينل شوبينج سلنت2، 

الدار البيضلء
رقم السجل التجلري : 231597 

الدار البيضلء
رقم التعريف الجبلئي : 0258900 

لشركة  اإلسارة  مجلس  يسجل 

DES 07 املنعقد بتلريخ 5 يونيو 2020 
الوسغي2ي  أمي ة  الديدة  استقللة 

مجلس  كعضو  مهلمهل  من  الحدني 

اعتبلرا  اإلسارة مك دير علم للشركة، 

من هذا اليوم، ميعين الديدة إي لن 

العرم�سي مديرا علمل للشركة اعتبلرا 

من تلريخ 5 يونيو 2020.

يت تع املدير العلم في حدمس غرض 

للتصرف  الدلط  بأمسع  الشركة 

بلس هل في و يع الظرمف مع مراعلة 
القلنون  يخولهل  التي  الدلطلت 

املدله ين  لج عيلت  صراحة 

ممجلس اإلسارة مكذا تلك التي يخولهل 

النظلم ااسل�سي ملجلس اإلسارة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

  سيد 23 2020 تحت رقم  75630.
للنشر ماالستخالص

مجلس اإلسارة

234 P

SP HOUSE
SARL

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 30 شقة 8، شلرع 

موالي أح د لوكيلي، حدلن، 

الربلط

RC N° 148103

إشعلر بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1

بللربلط 17 نوف 23 2020 أقيم نظلم 

تأسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

مذات امليزات التللية :

.SP HOUSE SARL : التد ية
املوضوع االوت لعي :

املعلوملت  أوهزة  تدويق 
ماالتصلالت ؛

مااسمات  الوسلئط  تدويق 
ماملعدات مالتطبيقلت املتعلقة بتقنية 

املعلوملت ؛
استي2اس متصدير.

رأس لل الشركة : حدس في 100.000 
سرهم مقدم إج  1000 حصة من قي ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدهل في السجل التجلري.
 ،8 شقة   30  : االوت لعي  املقر 
حدلن،  شلرع موالي اح د لوكيلي، 

الربلط.
سفيلن  نبيل  الديد   : التديي2 
TA72330 ب ووب القلنون ااسل�سي 

للشركة.
تم اإليداع القلنوني بللسجل   -  2
التجلرية  املحك ة  لد   التجلري 

بللربلط تحت رقم 8103 1.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

املدي2

235 P

STE STAR EGYPT TOURS
SARL AU
حل شركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتلريخ  املداع  سال  في  العلسي  الغي2 
شركة  لشركلء   2013 نوف 23   11
 STE STAR EGYPT TOURS SARL
املدؤملية  ذات  شركة  مهي   AU
رأس للهل  محيد،  بشريك  املحدمسة 
االوت لعي  سرهم،مقرهل   300.000
زنقة  الجريري  ب ج وعة   الكلئن 
تم  سال  تلبريكت،  رقم     ،35 رقم 

اإلقرار بلإلو لع عل  مل يلي :
حل الشركة.

تم اإليداع القلنوني للشركة بكتلبة 
الضبط لد  املحك ة االبتدائية بدال 
رقم  تحت   2013 نوف 23   11 بتلريخ 

.22717
236 P

FESTIN ET GOURMANDISE
 شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد

عنوان مقرهل االوت لعي : قطلع 22، 

 بلوك اي، رقم 11، شلرع الحور، 

حي الريلض، الربلط

املقيدة في السجل التجلري ملدينة 

الربلط تحت الرقم 133109 

ب قت�سى قرارات الشريك الوحيد 

 ،2020 نوف 23   2 تلريخ  في  املتخذة 

ت ت املصلسقة عل  :

استقللة الديدة إي لن الراقي من 

مهلمهل ك دي2ة للشركة ؛

رشدي  غيتة  الديدة  تعيين 

ك دي2ة للشركة.

للشركة  ااسل�سي  النظلم  تعديل 

وراء ذلك التغيي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

8 سيد 23  التجلرية بللربلط في تلريخ 

2020 تحت الرقم 109190.

237 P

STE N.O NAME CLUB
SARL

شركة ن.م نليم كلوب

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

 20 في  مؤرخ  عقد  ب قت�سى 

قد تم تأسيس شركة   2020 أكتوبر 

تح ل  مالتي   N.O NAME CLUB

الخصلئص التللية :

 N.O كلوب  نليم  ن.م   : التد ية 

.NAME CLUB

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة.

غرفة  إنشلء   : االوت لعي  الهدف 

لل قهى  صللة  ماستغالل  ألعلب 

ماملطلعم  املقلهي  إسارة  ماملطعم، 

املواس  متوريد  الحلويلت،  ممحالت 

ذلك  في  ب ل  مالووبلت،  الغذائية 

إنشلء متشغيل مإسارة و يع املطلعم 

املج علت  مو يع  الووبلت  لتوفي2 

الديلحية مالفندقية ممنلطق الت2فيه 

ماالعلب.
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رأس امللل : 100.000 سرهم مقد ة 
سرهم   1000 حصة من فئة   100 إج  
مكتتبة ممحررة كليل من طرف الشركلء.

الشركلء : 
الديد اليلس الصللحية، الدلكن 
مودة،  زنقة  اامل،  اسريس  بإقلمة 

رقم 2، ع لرة 1 ألف بطلنة، سال ؛
الدلكن  الشرقي،  ابو بكر  الديد 
بتجزئة مو�سى العرفجي، رقم 35، حي 

الصدق، خلرج بلب سبتة، سال.
املدة : 99 سنة.

إج   ينلير  فلتح   : املللية   الدنة 
31 سيد 23.

الطلبق اار�سي   : املقر االوت لعي 
في الع لرة 33، تجزئة مرزمقة، طريق 

املهدية، سال.
اليلس   : الديدان  التديي2 
اسريس  بإقلمة  الدلكن  الصللحية، 
 1 ع لرة   ،2 رقم  زنقة مودة،  اامل، 
بكر  ابو  مالديد  سال  بطلنة،  الف، 
مو�سى  بتجزئة  الدلكن  الشرقي، 
الصدق،  حي   ،35 رقم  العرفجي، 
خلرج بلب سبتة، سال مذلك ملدة غي2 

محدمسة.
بلملحك ة  تم   : القلنوني  اإليداع 
االبتدائية بدال يوم 7 سيد 23 2020 
التحليلي  التجلري  بللسجل  التقييد 
ماإليداع القلنوني   32 61 تحت رقم 

تحت رقم 35507.
238 P

 ADVANCED QUANTUM
TECHNOLOGY

SARL
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : سمار امالس سيدي 
عبو ماس حصلر، سيدي حجلج، تيط 

مليل، الدار البيضلء
ب قت�سى عقد عرفي بللدار البيضلء 
بتلريخ 15 يوليو 2019 أنشأت القوانين 
املدؤملية  ذات  لشركة  النظلمية 

املحدمسة بلمل يزات التللية :
كلنتيم  »اسفلنديد   : التد ية 
 ADVANCED ش.ذ.م.م  تكنولوجي« 
.QUANTUM TECHNOLOGY SARL

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
املدؤملية املحدمسة.

الهدف : 
اإلنشلءات املعدنية ؛

ااع لل  مختلف  من   املقلمل 
أم البنلء ؛

االستي2اس مالتصدير.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
حللة  في  عدا  مل  النهلئي  التأسيس 

الفسخ املدبق أم الت ديد.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 بقي ة  الشركة 
فئة  من  حصة   1000 عل   مقدم 
100 سرهم للحصة الواحدة اكتتبت 
ك ل  ممزعت  نقدا  بللكلمل  محررت 

يلي :
امل ثلة   STE KSY HOLDING
حصة   700 شرقي  ع ر  بللديد 

70000 سرهم ؛
 3000 حصة   300 ابلرا  يوسف 

سرهم ؛
 100.000 حصة   1000 املج وع 

سرهم.
التديي2 : تديي2 الشركة من طرف 
الديد يوسف ابلرا ملدة غي2 محدمسة.
الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 من سيد 23 من كل سنة.
ب صلحة  القلنوني  اإليداع  تم 
كتلبة الضبط لد  املحك ة التجلرية 
أغدطس   6 بتلريخ  البيضلء  بللدار 
710853 مبللسجل  2019 تحت رقم 

التجلري تحت رقم 0515  .
239 P

BMS CLOTHING
SARL

شركة ب م س للخيلطة
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

مدلهم محيد
مقرهل االوت لعي : 35 1 شلرع 

أبو بكر الصديق، سكتور س، حي 
الرح ة، سال

بنلء عل  الج ع االستثنلئي بتلريخ 
املدلهم  قرر   2020 أكتوبر   19

الوحيد مل يلي :

رفع رأس لل الشركة من 1.000.000 

سرهم ب قلصة   1.300.000 إج   سرهم 

الحدلب الجلري لل دلهم الوحيد.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

االبتدائية بدال بتلريخ فلتح سيد 23 

2020 تحت رقم 86 35.

240 P

MECHRAA BELEKSIRI

SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة بشريك محيد

عل  إثر العقد العرفي الذي مقعه 

مضع  تم  أسفله،  الشركة  شركلء 

ذات  لشركة  ااسلسية  القوانين 

محيد،  بشريك  محدمسة  مدؤملية 

مالتي من خصلئصهل :

 : االوت لعية  التد ية   -  1

.MECHRAA BELEKSIRI SARL AU

2 - املوضوع : استي2اس متصدير.

 30 ع لرة   : االوت لعي  املقر   -  3

زنقة موالي اح د لوكيلي،   ،8 شقة 

حدلن، الربلط.

  - املدة : 99 علمل.

سرهم   100.000  : الرأس لل   -  5

 100 1000 حصة بقي ة  مكونة من 

الشكل  عل   موزعة  للحصة  سرهم 

التلجي :

مح د الحليبي 1000 حصة.

6 - التديي2 : أسند التديي2 للديد 

مح د الحليبي.

من فلتح   : الدنة املحلسبية   -  7

ينلير إج  31 سيد 23.

تم اإليداع القلنوني   : اإليداع   -  8

التجلري  السجل  مصلحة  لد  

تحت  بللربلط  التجلرية   بلملحك ة 

 2020 نوف 23  بتلريخ     5123 رقم 

السجل التجلري رقم 7269 1.

241 P

STE DAAKRI
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة بشريك محيد

عل  إثر العقد العرفي الذي مقعه 

مضع  تم  أسفله،  الشركة  شركلء 

ذات  لشركة  ااسلسية  القوانين 

محيد  بشريك  محدمسة  مدؤملية 

مالتي من خصلئصهل :

 STE  : االوت لعية  التد ية   -  1

.DAAKRI SARL AU

2 - املوضوع : استي2اس متصدير.

شلرع   75  : املقر االوت لعي   -  3

بللحدن الوزاني، حي الدالم، سال.

  - املدة : 99 علمل.

سرهم   100.000  : الرأس لل   -  5

 100 1000 حصة بقي ة  مكونة من 

الشكل  عل   موزعة  للحصة  سرهم 

التلجي :

ليل  الدعلكري 1000 حصة.

التديي2  أسند   : التديي2   -  6

للديدة ليل  الدعلكري.

من فلتح   : الدنة املحلسبية   -  7

ينلير إج  31 سيد 23.

تم اإليداع القلنوني   : اإليداع   -  8

التجلري  السجل  مصلحة  لد  

تحت  بدال  االبتدائية   بلملحك ة 

 2020 نوف 23   30 بتلريخ   782 رقم 

السجل التجلري رقم 11 32.

242 P

RABAT GAMING CENTER
R.G.C

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   ،2020 نوف 23   3 بتلريخ  الربلط 

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة ذات شريك محيد.

 RABAT GAMING  : التد ية 

.CENTER SARL AU R.G.C

الهدف االوت لعي : صللة االعلب 

اإللكت2منية.
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سرهم   10.000  : رأس لل الشركة 
مقد ة إج  100 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
الطلبق  عقبة،  شلرع    6  : املقر 

اامل، شقة رقم 2، أكدال، الربلط.
 Mr. MABROUK  : املدي2 

.ZAKARIA
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 8119
243 P

SADI PLAST
SARL

العلسي  الغي2  العلم  الج ع  قرر 
تفويت   2020 يوليو   17 املنعقد يوم 

الحصص بين الشركلء كللتلجي :
 131 الديد صديق حدن  فوت 

حصة إج  الديد صديق عبد هللا ؛
 131 فوت الديد صديق مح د 

حصة إج  الديد صديق عبد هللا ؛
 95 رقية  ازسمس  الديدة  فوتت 

حصة إج  الديد صديق عبد هللا.
لقد تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 
التجلرية بللربلط يوم 8 سيد 23 2020 

تحت رقم 8 60.
244 P

 GROUPE INTERNATIONAL
 DE MANAGEMENT 

 DES ETABLISSEMENTS 
DE SOINS
GIMES

شركة مجهولة االسم
رأس للهل : 300.000 سرهم

املقر االوت لعي :   شلرع املم مدلم، 
الطلبق الدلسس، الدار البيضلء
السجل التجلري : 7517  

اإلسارة  مجلس  ملدامالت  تبعل 
املنعقد بتلريخ 9 نوف 23 2020 حيث 

قرر مل يلي :

استقللة الديد وعفر هيكل من 

مهلمه كرئيس مدير علم لشركة.

بوزمبع  مح د  الديد  تعيين 

كرئيس مدير علم لشركة مذلك ملدة 

تعيينه كعضو مجلس اإلسارة.

 Centres الشركة  استقللة 

 Internationaux Hospitaliers et

Ambulatoires Holding من مهلمهل 

كعضو مجلس اإلسارة.

 BFO Partners الشركة  تعيين 

لل دة  مذلك  اإلسارة  مجلس  كعضو 

املتبقية لدلفه.

من   INISAN الشركة  استقللة 

مهلمهل كعضو مجلس اإلسارة.

اإليداع القلنوني تم بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23   19 بتلريخ 

.75  61
املدي2

لإليداع مالنشر

245 P

MARGLORY

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 300. 15.20 سرهم

املقر االوت لعي : 353، زامية شلرع 

مح د الخلمس مشلرع املقلممة، 

الطلبق 6، الدار البيضلء

السجل التجلري : 220189

تبعل ملدامالت الج ع العلم الغي2 

أبريل  فلتح  بتلريخ  املنعقد  العلسي 

2020، قرر الشركلء مل يلي :

حصة   1 00 بيع  عل   املصلسقة 

 ARKAS SHIPPING AND من طرف

شركة  لصللح   TRANSPORT SA

.GRUPO ROMEU NVOCC SL

 1 00 بيع  عل   املصلسقة 

 ARKAS شركة  طرف  من  حصة 

شركة  لصللح   HOLLAND B.V

.GRUPO ROMEU NVOCC SL

حصة   50 بيع  عل   املصلسقة 

 CONTAINER شركة  طرف  من 

 GRUPO شركة  لصللح   AGENCY

.ROMEU NVOCC SL MAROC SA

 Kasali OZGUR استقللة الديد

من مهلمه ك دي2 لشركة.

من النظلم  م7   6 تعديل امللستين 

ااسل�سي للشركة.

إعطلء الصالحيلت.

اإليداع القلنوني تم بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23   3 بتلريخ 

.752600
املدي2

لإليداع مالنشر

246 P

PROMOCHIC
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : 12 شلرع ندرين، 

الدار البيضلء

السجل التجلري رقم 121361

بللدار البيضلء

الغي2  العلم  الج ع  ملدامالت  تبعل 

العلسي املنعقد بتلريخ 30 أكتوبر 2020 

حيث قرر الشركلء شركة مل يلي :

التصفية املدبقة للشركة.

الديد  الشركة  مدي2  مهلم  إنهلء 

مصطفى شعنون.

اسواكي،  اح د  الديد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

رقم B13 208 ك صفي للشركة.

تحديد املقر االوت لعي للتصفية 

ب 12 شلرع ندرين، الدار البيضلء.

إعطلء الصالحيلت.

اإليداع القلنوني تم بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23   17 بتلريخ 

.75 291
املصفي

ملخص قصد النشر

247 P

 ABALIOGLU MINING

MOROCCO LLC
 شركة محدمسة املدؤملية 

ذات الشريك الوحيد
رأس للهل : 16.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : 367، شلرع 

الزرقطوني، الطلبق 6، الدار البيضلء

السجل التجلري 331055

الدار البيضلء 

غي2  العلم  الج ع  ملدامالت  تبعل 

 العلسي املنعقد بتلريخ 20 أكتوبر 2020 

قرر الشريك الوحيد لشركة مل يلي :

التصفية املدبقة للشركة.

إنهلء مهلم املدي2ين الدلسة : 

 Oguz Abalioglu, Cafer Sadik

 Abalioglu, Ahmet Abalioglu, Arif

 Bodur, Beyza ÇAPUTÇU, Beril

 OZHARAT ABALIOGLU, Erdem

.MEHMET ERCUMENT

 Oguz Abalioglu الديد  تعيين 

ك صفي لشركة.

تحديد املقر االوت لعي للتصفية 

ب 367 شلرع الزرقطوني، الطلبق 6، 

الدار البيضلء.

إعطلء الصالحيلت.

اإليداع القلنوني : تم بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23  بتلريخ  2 

.75 967
ملخص قصد النشر

248 P

TACHYON
 شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 17 زنقة لشرمنط 

بولو، الدار البيضلء

 السجل التجلري : 335191 

بللدار البيضلء

الوحيد  الشريك  لقرارات  تبعل 

املنعقد عل  شكل و ع علم علسي 

بتلريخ 26 يونيو 2020 تقرر مل يلي :
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للشركة  الثلني  املدي2  استقللة 

الديد اسريس صنهلجي.

إعطلء الصالحيلت.

اإليداع القلنوني تم بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

تحت رقم   2020 أغدطس   7 بتلريخ 

.7 2260
مدي2

لإليداع مالنشر

249 P

GOLD FLOWER

يلي  مل  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس 

محدمسة بشريك محيد :

.GOLD FLOWER : التد ية

الهدف االوت لعي : م ون الحفالت، 

مخ3زة، حلويلت.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

الواحدة موزعة عل   للحصة  سرهم 

الشكل التلجي :

 1000 املكلمي  لحدن  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

سيد 23 من كل سنة مل عدا   31 إج  

الدنة اامج  من تلريخ التسجيل.

متجر   12 سرمر  شلرع   :  املقر 

رقم 6، حي املدي2ة، يعقوب املنصور، 

الربلط.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   3 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت الرقم 109083.

250 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

 STE D’AMENAGEMENT 

ET MENUISERIE ASMER
SARL AU

RC 35767

تأسيس
1 - ب قت�سى عقد عرفي بتلريخ فلتح 

القوانين  تحديث  تم   2020 سبت 23 

ااسلسية للشركة خصلئصهل كللتلجي :

التد ية :

 STE D’AMENAGEMENT ET

.MENUISERIE ASMER SARL AU

املوضوع : 

أشغلل النجلرة ؛

أشغلل متنوعة أم للبنلء ؛

مع ومل و يع الع ليلت التجلرية 

ماملنقولة  منهل  مالعقلرية  ماملللية 

الذكر  الدللفة  بلاهداف  املرتبطة 

مالتي من شأنهل أن تدلهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

حي موريطلنيل،   : املقر االوت لعي 

تجزئة صوبيلفيد رقم 16، مودة.

تم تحديد   : الرأس لل االوت لعي 

 50.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   500 إج   مقدم  سرهم 

اوت لعية بقي ة 100 سرهم للواحدة 

موزعة كللتلجي :

 500 سعلس  بغداسي  الديدة 

حصة ؛

املج وع 500 حصة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

اإلسارة : تم إسنلس مهلم اإلسارة إج  

الديدة بغداسي سعلس ك دي2ة محيدة 

 STE D’AMENAGEMENT  لشركة 

 ET MENUISERIE ASMER SARL

AU ملدة غي2 محدمسة.

تم التسجيل القلنوني بكتلبة   -  2

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بتلريخ   35767 رقم  تحت   بوودة 

13 أكتوبر 2020.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

251 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

STE RESTORION
SARL AU

RC 35769

تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1 

10 سبت 23 2020 تم تحديث القوانين 

ااسلسية للشركة خصلئصهل كللتلجي :

 STE RESTORION  : التد ية 

.SARL AU

املوضوع : 

استث لر مقهى ممطعم ؛

مع ومل و يع الع ليلت التجلرية 

ماملنقولة  منهل  مالعقلرية  ماملللية 

الذكر  الدللفة  بلاهداف  املرتبطة 

مالتي من شأنهل أن تدلهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

املقر االوت لعي : 59 شلرع النخيل 

ع لرة حجي، الطلبق اار�سي، مودة.

تم تحديد   : الرأس لل االوت لعي 

 100.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 

اوت لعية بقي ة 100 سرهم للواحدة 

موزعة كللتلجي :

الديد حجي العيد 1000 حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

اإلسارة  مهلم  إسنلس  تم   : اإلسارة 

إج  الديد حجي العيد ك دي2 محيد 

 STE RESTORION SARL لشركة 

AU ملدة غي2 محدمسة.

تم التسجيل القلنوني بكتلبة   -  2

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بتلريخ   35769 رقم  تحت   بوودة 

13 أكتوبر 2020.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

252 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

 STE KIND OF KINDS

COFFEE
SARL AU

RC 35819

تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1 

15 سبت 23 2020 تم تحديث القوانين 

ااسلسية للشركة خصلئصهل كللتلجي :

 STE KIND OF KINDS : التد ية

.COFFEE SARL AU

املوضوع : 

استث لر مقهى ؛

مع ومل و يع الع ليلت التجلرية 

ماملنقولة  منهل  مالعقلرية  ماملللية 

الذكر  الدللفة  بلاهداف  املرتبطة 

مالتي من شأنهل أن تدلهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

أمربل  تجزئة   : االوت لعي  املقر 

سيدي  طريق   ،30 رقم  بالست، 

معلف ، مودة.

تم تحديد   : الرأس لل االوت لعي 

 50.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   500 إج   مقدم  سرهم 

اوت لعية بقي ة 100 سرهم للواحدة 

موزعة كللتلجي :

الديد الطلحلمي خليل 500 حصة ؛

املج وع 500 حصة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.
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اإلسارة  مهلم  إسنلس  تم   : اإلسارة 

ك دي2  خليل  الطلحلمي  الديد  إج  

 STE KIND OF لشركة  محيد 

KINDS COFFEE SARL AU ملدة غي2 

محدمسة.

تم التسجيل القلنوني بكتلبة   -  2

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بتلريخ   35819 رقم  تحت   بوودة 

20 أكتوبر 2020.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

253 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

STE NG Téléservice
SARL AU

RC 35813

تأسيس
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  1 

  سبت 23 2020 تم تحديث القوانين 

ااسلسية للشركة خصلئصهل كللتلجي :

 STE NG Téléservice : التد ية 

.SARL AU

املوضوع : 

مركز اتصلالت ؛

مع ومل و يع الع ليلت التجلرية 

ماملنقولة  منهل  مالعقلرية  ماملللية 

الذكر  الدللفة  بلاهداف  املرتبطة 

مالتي من شأنهل أن تدلهم في تن ية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

كفر  زنقة   85  : االوت لعي  املقر 

قلسم، حي القدس، مودة.

تم تحديد   : الرأس لل االوت لعي 

 100.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 

اوت لعية بقي ة 100 سرهم للواحدة 

موزعة كللتلجي :

الديد لكحل مح د 1000 حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

اإلسارة : تم إسنلس مهلم اإلسارة إج  

محيد  ك دي2  مح د  لكحل  الديد 

 STE NG Téléservice SARL لشركة

AU ملدة غي2 محدمسة.

تم التسجيل القلنوني بكتلبة   -  2

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بوودة تحت رقم 35813.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

254 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

STE MANSOURI CHANGE

SARL

RC 27151

العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

 STE لشركة   2020 أكتوبر   16 بتلريخ 

ش.ذ.م.م   MANSOURI CHANGE

رأس للهل االوت لعي 1.000.000 سرهم 

ممقرهل االوت لعي 82 الزنقة الرئيدية 

سرب امبلصو، مودة، قرر مل يلي :

 STE لشركة  املدبق  الحل 

 MANSOURI CHANGE SARL

بللعنوان التلجي : 82 الزنقة الرئيدية 

سرب امبلصو، مودة.

املليلني  منصوري  الديد  تعيين 

 : التلجي  بللعنوان  للشركة  ك صفي 

سرب امبلصو،  الزنقة الرئيدية،   82

مودة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بوودة بتلريخ  2 نوف 23 2017 تحت 

رقم 02 1.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

255 P

مكتب الديد حدن الخلوفي

زامية شلرع االستقالل مزنقة ابن رشد الطلبق 3 

ع لرة بنعد ، مودة

الهلتف : 71 01 71 0536

الفلكس : 25 10 71 0536

 STE IMMOBILIERE BEN

ADDI
SARL

RC 17051

العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

لشركة   2020 سيد 23   20 بتلريخ 

 STE IMMOBILIERE BEN ADDI

االوت لعي  رأس للهل  ش.ذ.م.م 

االوت لعي  ممقرهل  سرهم   100.000
زنقة عقبة بن نلفع، مودة، قرر   15

مل يلي :

التصفية متشطيب لشركة  قفل 

 STE IMMOBILIERE BEN ADDI

SARL بللعنوان التلجي : 15 زنقة عقبة 

بن نلفع، مودة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بوودة بتلريخ  2 نوف 23 2017 تحت 

رقم 2701.
للخالصة ماإلشلرة

الديد حدن الخلوفي

256 P

 LUCKY SHINING HH

INVEST
ش.م.م

تجزئة البدتلن، الطلبق  ، 

املوسلمي 11، النلضور

تأسيس الشركة
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتلريخ 22 ف23اير 2020 تم مضع القلنون 

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية :

 LUCKY شركة   : التد ية 

SHINING HH INVEST ش.م.م.

الغرض االوت لعي :

ع لية خدمة مص م الصور ؛

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

املقر االوت لعي : تجزئة البدتلن، 

الطلبق  ، املوسلمي 11، النلضور.

 رأس امللل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد الحجيوي حكيم.

الحجيوي حكيم 1000 حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 10 نوف 23 

2020 تحت رقم 3527.

257 P

SARA D’OR TRANS
ش.م.م

حي عبد املومن بني انصلر، النلضور

تأسيس الشركة
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتلريخ 9 نوف 23 2020 تم مضع القلنون 

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية :

 SARA D’OR شركة   : التد ية 

TRANS ش.م.م.

الغرض االوت لعي :

نقل البضلئع لحدلب الغي2 ؛

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

حي عبد املومن   : املقر االوت لعي 

بني انصلر، النلضور.

 رأس امللل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد احذمر مح د مالديد بوقيشو 

مح د.

احذمر مح د 500 حصة ؛

بوقيشو مح د 500 حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 19 نوف 23 

2020 تحت رقم  358.

258 P
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GAM TRANS
ش.م.م

 الرف رقم 2 تجزئة القضلمي، 

رقم  2 ازغنغلن، النلضور

تأسيس الشركة
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتلريخ 3 نوف 23 2020 تم مضع القلنون 

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية :

 GAM TRANS شركة   : التد ية 

ش.م.م.

الغرض االوت لعي : 

نقل البضلئع مطني مسمجي لحدلب 

الغي2، بيع مواس البنلء ؛

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

 2 رقم  الرف   : االوت لعي  املقر 

تجزئة القضلمي، رقم  2، النلضور.

 رأس امللل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد سالمة مح د.

سالمة مح د 1000 حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 12 نوف 23 

2020 تحت رقم 7 35.

259 P

BLB IMPORT EXPORT
ش.م.م

تلمريرت بوستة سلوان النلضور

تأسيس
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مضع  تم   2020 نوف 23   19 بتلريخ 

محدمسة  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية :

 BLB IMPORT  : التد ية 

EXPORT ش.م.م.

استي2اس   : االوت لعي  الغرض 

متصدير ااوهزة املنزلية.

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

املقر االوت لعي : تلمريرت بوستة 

سلوان النلضور.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

مالديد  لحبيب  بنشعيبي  الديد 

بنشعيبي والل.

 500  : بنشعيبي والل   : الشركلء 

حصة.

بنشعيبي لحبيب : 500 حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللنلضور  االبتدائية 

نوف 23 2020 تحت رقم 3611.

260 P

SAFE CASH
ش.م.م

شلرع الحدن الثلني رقم 123 مكرر 

ميضلر الدريوش

تأسيس
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مضع  تم   2020 نوف 23   3 بتلريخ 

محدمسة  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية :

التد ية : SAFE CASH ش.م.م.

تحويل   : االوت لعي  الغرض 

ااموال ماستخالص الفواتي2.

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

الحدن  شلرع   : االوت لعي  املقر 

ميضلر  مكرر   123 رقم  الثلني 

الدريوش.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

ماعلي  مالديد  مح د  زلوغ  الديد 

خللد.

 1000  : مح د  زلوغ   : الشركلء 
حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 20 بتلريخ  بللنلضور  االبتدائية 

نوف 23 2020 تحت رقم  7.
261 P

ASSIM FOOD
ش.م.م

شلرع عبد الكريم الخطلبي رقم 8 
النلضور
تأسيس

بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مضع  تم   2020 نوف 23   25 بتلريخ 
محدمسة  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية :
 ASSIM FOOD  : التد ية 

ش.م.م.
استي2اس   : االوت لعي  الغرض 

متصدير املواس الغذائية.
الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 
التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.
املقر االوت لعي : شلرع عبد الكريم 

الخطلبي رقم 8 النلضور.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 
سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم.
: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد فرحلت علصم.
 1000  : : فرحلت علصم  الشركلء 

حصة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 29 بتلريخ  بللنلضور  االبتدائية 

نوف 23 2020 تحت رقم 3659.
262 P

RASM ATIC
ش.م.م

محل تجلري رقم 79 و لعة بني 
سيدال النلضور

تأسيس
بللنلضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مضع  تم   2020 نوف 23   19 بتلريخ 
محدمسة  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية :

التد ية : RASM ATIC ش.م.م.

الغرض االوت لعي : ع لية خدمة 

مص م املصور.

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية مالعقلرية التي ترتبط بصفة 

مبلشرة بهدف الشركة.

املقر االوت لعي : محل تجلري رقم 

79 و لعة بني سيدال لوطل النلضور.

 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

 JUPITER STEPHANIE الديد 

 JACCA NICOLAS مالديد 

.FREDERIC

 JACCA NICOLAS FREDERIC :

500 حصة.

 JUPITER STEPHANIE : 500

حصة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

فلتح  بتلريخ  بللنلضور  االبتدائية 

سيد 23 2020 تحت رقم 3672.

263 P

NADOR CONTRACTOR

ش.م.م

شلرع مح د الدلسس ايلو 33 طلبق 

10 حي املطلر الدريوش

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2019 يوليو   11 بتلريخ  االستثنلئي 

 NADOR شركة  شركلء  قرر 

قرار  عل   ش.م.م   CONTRACTOR

 JUAN الديد  متعيين  الشركة  حل 

ك صف   ALFONSO MARTINEZ

قرار  عل   صلسقوا  ك ل  للشركة 

اإلقفلل النهلئي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

19 يوليو  االبتدائية بللنلضور بتلريخ 

2019 تحت رقم 2316.

264 P
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NOMEDIA INFO SYS
ش.م.م

حي امالس ابراهيم زنقة 66 رقم 33 

محل رقم 7 النلضور

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   10 االستثنلئي بتلريخ 

 NOMEDIA INFO قرر شركلء شركة

الشركة  حل  قرار  عل   ش.م.م   SYS

مح د  بولشيوخ  الديد  متعيين 

ك صف للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 23 نوف 23  

2020 تحت رقم 3612.

265 P

NOMEDIA INFO SYS
ش.م.م

حي امالس ابراهيم زنقة 66 رقم 33 

محل رقم 7 النلضور

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   10 االستثنلئي بتلريخ 

قرار  عل   الشركة  شركلء  صلسق 

اإلقفلل النهلئي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 23 نوف 23  

2020 تحت رقم 3615.

266 P

 BUREAU D’ETUDE

D’INGENIERE
ش.م.م

حي لعري الشيخ شلرع الحدن اامل 

رقم 5 1-7 1 شقة رقم 9 النلضور

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   11 االستثنلئي بتلريخ 

قرار  عل   الشركة  شركلء  صلسق 

اإلقفلل النهلئي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 23 نوف 23  

2020 تحت رقم  361.

267 P

 BUREAU D’ETUDE

D’INGENIERE
ش.م.م

حي لعري الشيخ شلرع الحدن اامل 

رقم 5 1-7 1 شقة رقم 9 النلضور

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 23   11 بتلريخ  االستثنلئي 

 BUREAU شركة  قرر شركلء   2020

ش.م.م   D’ETUDE D’INGENIERE

عل  قرار حل للشركة متعيين الديد 

الورساني  مالديد  يلسين  الغوساني 

امين ك صف للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور بتلريخ 23 نوف 23  

2020 تحت رقم 3613.

268 P

LATINA THERMIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة بشريك ماحد

الواحد  الشريك  قرار  ب ووب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية  تقرر 

متبعل لذلك  محدمسة بشريك ماحد، 

بنداممس  الديدة  من  تتكون  فإنهل 

زعزاع.

البنلء  أع لل   : الشركة  نشلط 

مأع لل مختلفة.

مأع لل  الكهربلء  أع لل 

الرصلصة.

مقر الشركة : حي الرح ة سكتور 

ب رقم 671 سال.

 LATINA  : الشركة  تد ية 

.THERMIQUE SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

إحداثهل الفعلي.

 100.000 في  حدس   : امللل  رأس 

سرهم مقدم عل  1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للواحدة.

التديي2 التوقيع : الديدة بنداممس 

زعزاع.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   7 بتلريخ  بدال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 91 32.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

269 P

 3D ECO CHEMICAL LABS

MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة

برأس لل قدره 1.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : ع لرة 5 الشقة 
رقم 15 إقلمة ريلض الفتح يعقوب 

املنصور الربلط

تفويت الحصص
تبعل ملل ولء في محضر الج ع العلم 

االستثنلئي املنعقد بتلريخ 23 نوف 23 

2020 تقرر مل يلي :

تفويت 833,33 حصة بقي ة 100 

طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 

الديد خللد اميل لصللح الديد امين 

حنين.

تفويت 833,33 حصة بقي ة 100 

طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 

الديد خللد اميل لصللح الديدة لال 

سنلء املدعوسي.

تفويت  833,3 حصة بقي ة 100 

طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 

الديد  لصللح  اميل  خللد  الديد 

كريم ركيك.

ك ل تم مضع نظلم أسل�سي وديد 

مرفق ب ل سبق من التعديالت.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بللربلط بتلريخ 7 سيد 23 2020 تحت 
رقم 109178.

مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

270 P

STE IBIZA TRAVEL & EVENT
SARL AU

تفويت حصص
 17 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 STE IBIZA لشركة   2020 سبت 23 

.TRAVEL & EVENT SARL AU

 STE IBIZA TRAVEL & : التد ية

.EVENT SARL AU
 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.

شلرع اللة   10  : العنوان الرئي�سي 

أس لء تلبريكت سال.

1000 حصة التي كلن  تم تفويت 

ي لكهل الديد طلرق الزهواني الحلمل 

 AB530 98 رقم  الوطنية  للبطلقة 

الحلمل  لويك  وليل  الديد  لفلئدة 

.GK137266 للبطلقة الوطنية رقم
طلرق  الديد  استقللة  مت ت 

الزهواني متعيين الديد وليل لويك 

مدي2ا وديدا للشركة.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   3 بتلريخ  بدال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 97 35.

271 P

DENTAL NET
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

شريك ماحد
رأس للهل 0.000  سرهم

املقر االوت لعي : الدار البيضلء 

بوسيجور حي الراحة زنقة الزنبق 
رقم 3 -1  النور 20

حل الشركة
تبعل ملل ولء في محضر الج ع العلم 

االوت لعي  بلملقر  املنعقد  االستثنلئي 

بتلريخ 15 يوليو 2020 تقرر مل يلي :

يوليو   15 حل الشركة ابتداء من 

.2020

منح الديدة منية ابن هالل ابراء 

بداية  تلريخ  من  تحفظ  مسمن  تلمل 

نشلط الشركة حتى يومنل هذا.

تعيين الديدة منية ابن هالل ب قر 

الدار البيضلء   : الشركة املتواود ب 

بوسيجور حي الراحة زنقة الزنبق رقم 

1 -3  النور 20 ك صفية للشركة.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

 27 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نوف 23 2020 تحت رقم 755335.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

272 P
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PERFECT SMILE RABAT

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة بشريك ماحد

الوحيدة  الشريكة  قرار  ب ووب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية  تقرر 

متبعل لذلك  محدمسة بشريك ماحد، 

مرولن  الديدة  من  تتكون  فإنهل 

صفلء.

مشراء  بيع   : الشركة  نشلط 

معدات طب ااسنلن.

االكددوارات  مشراء  بيع 

ماملعدات املتعلقة بلملجلل الصيدالني 

مالشبه صيدالني.

مقر الشركة : الطلبق اامل ع لرة 

3 إقلمة فرسمس رقم 3 شلرع الكفلح 

حي يعقوب املنصور الربلط.

 PERFECT  : الشركة  تد ية 

.SMILE RABAT SARL

املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

إحداثهل الفعلي.

 100.000 في  حدس   : امللل  رأس 

سرهم مقدم عل  1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للواحدة.

التديي2 التوقيع : الديدة مرولن 

صفلء.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   3 بتلريخ  بدال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 8033 1.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

273 P

CIEPT

شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : تجزئة مو�سى 

االرفجي رقم 35 حي صدق خلرج بلب 

سبتة سال

إغالق الشركة
تبعل ملل ولء في محضر الج ع العلم 

االوت لعي  بلملقر  املنعقد  االستثنلئي 

بتلريخ 2 نوف 23 2019 تقرر مل يلي :

املصفي الديد الشرقي فؤاس، بعد 

االست لع للتقرير حول و يع ع ليلت 

التقرير  حول  مافق  فلقد  التصفية 

مكذلك الحدلب النهلئي للتصفية.

الج ع  قرر  فقد  سبق،  ملل  تبعل 

الصالحيلت  و يع  منح  العلم 

لل صفي كي ينهي مدطرة التصفية.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

 2020 نوف 23   23 االبتدائية بدال في 

تحت رقم 28 35.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

274 P

LIDIA FASHION
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

ب ووب قرار الشركلء تقرر تأسيس 

شركة ذات مدؤملية محدمسة، متبعل 

عبد  الديد  من  تتكون  فإنهل  لذلك 

العلجي الفقي2ي مالديد مح د شبلب 

علي  مالديد  كوحلي  بدر  مالديد 

فقيهي.

 LIDIA  : الشركة  تد ية 

.FASHION SARL

نشلط الشركة : بيع مشراء املالبس 

االكددوارات  مو يع  الجلهزة 

املتعلقة بهل.

التجلرة في املك الت الغذائية.
شرارسة  زنقة   10  : الشركة  مقر 
الطلبق الدفلي سرب لوبيال بوركون 

الدار البيضلء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تلريخ 

إحداثهل الفعلي.
 100.000 في  حدس   : امللل  رأس 

سرهم مقدم عل  100 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

بدر  الديد   : التوقيع  التديي2 

كوحلي.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

بتلريخ    البيضلء  بللدار  التجلرية 

سيد 23 2020 تحت رقم 81859 .
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

275 P

M.Y GRACE CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

بشريك ماحد

رأس للهل 10.000 سرهم

املقر االوت لعي : 70 زنقة عقبة رقم 

5 الطلبق الثلني أكدال الربلط

حل الشركة
تبعل ملل ولء في محضر الج ع العلم 

االوت لعي  بلملقر  املنعقد  االستثنلئي 

بتلريخ 7 نوف 23 2020 تقرر مل يلي :

نوف 23   7 حل الشركة ابتداء من 

.2020

ابراء  ميدلجي  يلسين  الديد  منح 

بداية  تلريخ  من  تحفظ  مسمن  تلمل 

نشلط الشركة حتى يومنل هذا.

ميدلجي  يلسين  الديد  تعيين 

مكلن  متحديد  للشركة  ك صف 

التصفية ب قر الشركة املتواود ب : 

70 زنقة عقبة رقم 5 الطلبق الثلني 

أكدال الربلط.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

سيد 23   3 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109078.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

276 P

شركة زيتونت بوعرك
ش.م.م

شلرع تلمي ة النلضور

تأسيس
 25 بتلريخ  موقع  عقد  ب حضر 

شركة  تأسدت   2020 نوف 23 

اامصلف  ذات  املدؤملية  محدمسة 

التللية :

»زيتونت  شركة   : الكلمل  اإلسم 

بوعرك« ش.م.م.

املهنة : مطحنة الزيتون.

تلمي ة  شلرع   : الرئي�سي  املقر 

النلضور.

املدة : 99 سنة من تلريخ تأسيدهل.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقد ة عل  1000 سهم بقي ة 100 

سرهم للدهم.

املدله ون :

سعيد مجلطي : 0 3 سهم.

نور الدين مجلطي : 330 سهم.

حذيفة مجلطي : 330 سهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

سعيد مجلطي منور الدين مجلطي.

: تم اإليداع لد  سكرتي2  اإليداع 

ب حك ة  مالتسجيل  الضبط  مكتب 

 2020 سيد 23  بتلريخ    النلضور 

تحت رقم  369.

277 P

 STE REDA ENTREPRISE

MELWIYA

SARL

تغيي2 النظلم ااسل�سي متحويل 
حصص

العلم  الج ع  مدامالت  ب قت�سى 

 2020 أكتوبر   23 بتلريخ  االستثنلئي 

 REDA ENTREPRISE لشركة 

املصلسقة  ت ت  ش.م.م   MELWIYA

عل  مل يلي :

تحويل حصص لد  الديد   -  1

الديد حدني هدة  إج   أبلخي  ح يد 

حصص  كل  و ع  إثره  عل   الذي 

رأس امللل بين يديه مأصبح الشريك 

الوحيد.

استقللة الديد ح يد أبلخي   -  2

من مهلمه ك دي2 للشركة مع تعيين 

محيد  مدي2  هدة  حدني  الديد 

للشركة لفت2ة غي2 محدسة.

3 - تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 

من ش.م.م إج  ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  محك ة  لد   الضبط 

 2020 نوف 23   27 بتلريخ  ب يدلت 

رقم سجل التجلري   196 تحت رقم 

.1751
بتلخيص

278 P
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STE PERLA ZITOUNA
SARL

تصفية الشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 3 بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي 

شركة  الشركلء  قرر   ،2020 نوف 23 

 STE PERLA« املدؤملية  محدمسة 

 200.000 رأس للهل   ،»ZITOUNA

بفلس،  االوت لعي،  ممقرهل  سرهم 

فرسمس  تجزئة   8 شقة   22 ع لرة 

عل  تصفية حدلبلت  حي ااسارسة، 

الشركة مإبراء مأمور التصفية.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بفلس  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

.2020/3515

279 P

STE KAISHA
SARL

 2020 أكتوبر   21 بتلريخ  تم 

اوت لع علم استثنلئي حدس ب ووبه 

النقلط اآلتية :

مشكور  الديدة  قلمت   : أمال 

مري ة بتفويت 20 حصة من رأس لل 

النظيفي  شوقي  للديدة  الشركة 

صفلء.

قلم الديد شوقي النظيفي  اح د 

رأس لل  من  حصة   20 بتفويت 

النظيفي  شوقي  للديدة  الشركة 

صفلء.

الجديد  التقديم  ليصبح 

شوقي  للديدة   : كلآلتي  للحصص 

النظيفي صفلء 100 حصة.

القلنوني  الشكل  تحويل   : ثلنيل 

محدمسة  شركة  من  للشركة 

محدمسة  شركة  إج   املدؤملية 

املدؤملية ذات شريك محيد.

شوقي  الديد  استقللة   : ثللثل 

النظيفي مح د من منصبه ك دي2 

للشركة.

شوقي  الديدة  تعيين   : رابعل 

محيدة  مدي2ة  صفلء  النظيفي 

للشركة.

العلم  االوت لع  قرر   : خلمدل 

الديدة  بتوقيع  ستلتزم  الشركة  أن 

شوقي النظيفي صفلء.

الشركة  نشلط  تغيي2   : سلسسل 

عل   التشطيب  طريق  عن  مذلك 

النشلطلت اآلتية :

معللجة   - املنتجلت  تدويق 

املعلوملت.

مإضلفة النشلطلت اآلتية :

املؤسدلت  مإسارة  استشلرات 

الوطنية مااونبية )اإلسارية القلنونية 

 - البشرية  املوارس  إسارة   - املللية   -

التوظيف - التدريب - الخ ...(.

مدتحضرات  مبيع  تصنيع 

في  الغذائية  ماملنتجلت  التج يل 

املغرب مالخلرج.

استي2اس متصدير.

 25 يوم  القلنوني  اإليداع  تم 

نوف 23 2020 لد  املحك ة التجلرية 

ب راكش تحت رقم 117701.

280 P

STE SALIM HOT
SARL AU

تصفية الشركة
ب قت�سى محضر الج ع العلم غي2 

 ،2020 سبت 23   30 بتلريخ  العلسي 

فإن الشريك الوحيد لشركة محدمسة 

شركة   »SALIM HOT« املدؤملية 

شريك  ذات  املدؤملية  محدمسة 
سرهم   10.000 رأس للهل  محيد، 
بلوك أ   377 ممقرهل االوت لعي، رقم 

قرر  حي الوفلق زماغة العليل فلس، 

مل يلي :

املصلسقة عل  الحصيلة اإلو للية 

للتصفية.

إبراء املصفي مإعفلئه من مهلمه.

 SALIM HOT إنهلء تصفية شركة

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 

شريك محيد.

لد   تم  قد  القلنوني  الوضع  إن 

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

 2020 سيد 23  فلتح  بتلريخ  بفلس 

تحت رقم  6 2020/3.

281 P

 ALTISSIR COMMERCE ET

MARKETING
رأس للهل 100.000 سرهم

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

 9 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة خصلئصهل كللتلجي :

 ALTISSIR«  : التد ية 

 »COMMERCE ET MARKETING

ش.ذ.م.م.

املوضوع : التجلرة ماملواس الغدائية 

العلمة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تلريخ التأسيس.

سرهم   100.000  : الرأس لل 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للواحدة مجزأة ك ل يلي :

مغربي  الحق،  عبد  الفقي2 

الحلمل للبطلقة الوطنية  الجندية، 

رقم A733899 : بندبة 500 حصة.

النجلسي هشلم، مغربي الجندية، 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل 

  A7361 : بندبة 500 حصة.

عبد  الفقي2  الديدان   : التديي2 

الحق مالنجلسي مح د.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لد   التجلري 

رقم   2020 سيد 23   7 بتلريخ  بدال 

اإليداع القلنوني 77 32.

282 P

صوويم لالستشلرة ش.م.م ش.م

اشتشلرة قلنونية مللية عقلرية ماملحلسبة

628، شلرع اسريس الحلرتي، قرية الج لعة، 

الدار البيضلء

SOCIETE ANFA TEC

SARL

الزيلسة في رأس لل الشركة

توسيع الهدف االوت لعي للشركة 

ت ديد مدة التديي2

تحديث النظلم ااسل�سي للشركة

ب قت�سى الج ع العلم غي2 العلسي 

 2020 أغدطس   28 بتلريخ  املنعقد 

لشركة ANFA TEC SARL، رأس للهل 

 1000 إج   مجزأة  سرهم،   100.000

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

الواحدة، ذات املقر االوت لعي بشلرع 

الج لعة،  قرية  الحلرتي،  اسريس 

تقرر مل  الدار البيضلء،   ،590 الرقم 

يلي :

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

 1.000.000 إج   سرهم   100.000

سرهم   900.000 سرهم بزيلسة قدرهل 

حصة(   9000( املحدثة  الحصص 

الواحدة  للحصة  سرهم   100 بقي ة 

عن  بللكلمل  ممحررة  مكتتبة  كلهل 

ليصبح  الشركة،  أربلح  سمج  طريق 

إج   مقد ل  الشركة  رأس لل  بذلك 

موزعل بين الشركلء  حصة،   10.000

ك ل يلي :

 2000  : حريكي  يوسف  الديد 

حصة.

 8000  : الغليب  البتول  الديدة 

حصة.

توسيع الهدف االوت لعي للشركة 

ليش ل :

املدنية  الهندسة  أع لل  شركة 

مو يع  مالتدوية  الحفر  مأع لل 

أنواع الطرق ماملحلور.
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ت ديد مدة تديي2 الشركة للديد 

التعريف  )بطلقة  حريكي  يوسف 

إج  غلية   )BH261363 الوطنية رقم 

سحب  عدا  مل   .2022 سيد 23   6

ااموال بللندبة لل ؤسدلت البنكية 

التي يكون التوقيع االوت لعي الوحيد 

فيهل للديدة البتول الغليب.

تحديث النظلم ااسل�سي للشركة.

بللسجل  التصريح  مضع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  التجلري 

 2020 سبت 23   8 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 16 19.

283 P

صوويم لالستشلرة ش.م.م ش.م

اشتشلرة قلنونية مللية عقلرية ماملحلسبة

628، شلرع اسريس الحلرتي، قرية الج لعة، 

الدار البيضلء

SOCIETE SOJIM CONSEILS

SARL AU

فسخ عقد التوطين التجلري

عقد  فسخ  شهلسة  ب قت�سى 

ماملشهوس  املوقعة  التجلري  التوطين 

ف23اير   2 عل  صحة إمضلئهل بتلريخ 

 SOJIM شركة  تصرح   ،2018

عقد  فسخ   CONSEILS SARL AU

يخص  الذي  التجلري  التوطين 

 ،ADDERIS SARL AU شركة 

رقم  تحت  املنهي  بللرسم  املسجلة 

 ،628  : بللعنوان التلجي   ،33990235

الحلرتي،  إسريس  الكومندار  شلرع 

قرية الج لعة، الطلبق الثلني، الدار 

البيضلء.

عقد  فسخ  شهلسة  مضع  تم 

التوطين التجلري لد  مصللح إسارة 

الضرائب املبلشرة مالرسوم امل لثلة 

رقم  تحت   2018 ملي   10 بتلريخ 

.11787

284 P

CHAHD PALACE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة بشريك محيد

ب قت�سى عقد عرفي بدال بتلريخ 

القلنون  تم مضع   ،2020 8 سبت 23 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

ذات  محيد  بشريك  املحدمسة 

الخصلئص التللية :

 CHAHD  : االوت لعية  التد ية 

.PALACE

الهدف االوت لعي : مقهى.

مخ3زة.

مطعم بدعر ثلبت.

الجديدة  سال   : االوت لعي  املقر 

الع لرة B رقم 56 م 57 احصين سال.

املدة االوت لعية : 99 سنة.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

 50.000 مبلغ  في  الشركة  رأس لل 

500 حصة من فئة  سرهم موزع عل  

100 سرهم للحصة مزعت ك ل يلي :

الديد صنبل بوو عة 500 حصة.

تم تعيين الديد صنبل   : التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  بوو عة، 

محدمسة.

تم التسجيل في السجل التجلري 

بلملحك ة  الضبط  كتلبة  لد  

االبتدائية بدال تحت رقم 32179.

285 P

HMZ SERVICE
SARL AU

عل  إثر قرار الج ع العلم املنعقد 

لشركة يوم 10 سيد 23 2020 لشركة 

HMZ SERVICE SARL AU رأس للهل 

 : سرهم ممقرهل االوت لعي   100.000

شلرع سيدي مح د بنعبد هللا، إقلمة 

13/167 عكلري الربلط. تقرر مل يلي :

تصفية الشركة.

زبيدة  هشلم  الديد  إعالن 

مصطفى للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سيد 23   12 بتلريخ 

.108999

286 P

 SAFIER TRANSPORT ET

TRAVAUX
تعديالت قلنونية

 SAFIER TRANSPORT : التد ية

.ET TRAVAUX

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.

املقر الرئي�سي : تجزئة O حي موالي 
رشيد رقم 59 العيون.

الج ع  ملدامالت  طبقل   : املوضوع 

سيد 23  بتلريخ    العلسي  العلم غي2 

2020 قرر املشلركون مل يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت 

الديد خللد  إج   الليبك  الديد خيل 

الكنتلمي.
الكنتلمي  خللد  الديد  تعيين 

ملدة  للشركة  محيد  مشريك  ك دي2 

غي2 محدسة.

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

 1.100.000 إج   سرهم   100.000

سرهم في ملك الديد خللد الكنتلمي.

للشركة  القلنوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

إج  شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

مذات الشريك الوحيد.

تغيي2 نشلط الشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت   2020 سيد 23   8 بتلريخ 

.2020/2998

287 P

ARTEMIS SUD
تأسيس

 7 بتلريخ  العرفي  للعقد  تبعل 

قوانين  مضع  تم   2020 سيد 23 

الشركة ذات امل يزات التللية :

.»ARTEMIS SUD« : التد ية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

الشريك  مذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

يتعلق نشلط الشركة   : املوضوع 

سواء بلملغرب أم خلروه.

و يع اانشطة املتعلقة بللصيد 

مالبحر.

املقر الرئي�سي : شلرع الد راء رقم 

18 الحي اإلساري العيون.

الرأس لل : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 سرهم مقد ة إج  

الديد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

مصطفى اليلس.

تعيين من طرف الديد   : اإلسارة 

مصطفى اليلس.

بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت   2020 سيد 23   8 بتلريخ 

رقم  التجلري  السجل   2020/3001

.3 169

288 P

STE MOUNIM NAVAL
SARL

تأسيس
بتلريخ  2  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة ذات  تم إنشلء   2020 نوف 23 

بللخصلئص  املحدمسة  املدؤملية 

التللية :

.»MOUNIM NAVAL« : التد ية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشلط 

بلملغرب مبللخلرج ب :

بحرية  مصيلنة  مصيلنة  إصالح 

لج يع أنواع الدفن....

املقر االوت لعي : حي الوحدة الرقم 

252 الداخلة.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأس امللل : حدس في مبلغ 100.000 

سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم للواحدة.
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عبد  الديد   : امللل  رأس  توزيع 
املنعم بهيني : 00  حصة.

  00  : الديد عبد املنعم نلصف 
حصة.

 : بخت2ي  الزهراء  فلط ة  الديدة 
200 حصة.

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي2 
املنعم بهيني ك دي2 للشركة.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 
فلتح ينلير متنتهي في 31 سيد 23.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بواس  االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 
الذهب بتلريخ 7 سيد 23 2020 تحت 
رقم 2020/1171 مبللسجل التجلري 

تحت رقم 3 168.
P 288 مكرر

AFIFI CONSULTING

CC MAROC PLATFORM
SARL AU

العلم  الج ع  لقرارات  تبعل 
بللربلط  املسجل  الوحيد  للشريك 
لشركة   2020 أغدطس   6 بتلريخ 
»CC MAROC PLATFORM« شركة 
بشريك  محدمسة  مدؤملية  ذات 
محيد، عنوانهل التجلري : رقم 17 سمار 
قرر  سال،  بوقنلسل  العيل�سي  أمالس 

الج ع العلم مل يلي :
التصفية النهلئية للشركة.
ت23ئة ذمة مصفي الشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 
بدال  االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
تحت   2020 أكتوبر   19 بتلريخ 
رقم  التجلري  السجل   352 9 رقم 

.27155
289 P

MAYARISS AGRICULTURE
SARL
تأسيس

 MAYARISS  : الشركة  اسم 
.AGRICULTURE SARL

إسارة   : االوت لعي  الهدف 
ام  التجلرية  أم  الزراعية  الخدملت 

الصنلعية أع لل أخر .

شلرع   5 رقم   : االوت لعي  املقر 

الطلبق  عبلسي  حي  اامل  الحدن 

اامل ت لرة.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم كللتلجي :

سرهم   100 فئة  من  500 حصة 

للديدة أمي ة سحلس.

سرهم   100 فئة  من  500 حصة 

للديد اس لعيل وبور.

التديي2 : أمي ة سحلس ماس لعيل 

وبور.

 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.  7 

290 P

 SMART PROJECT

MANAGEMENT

SARL AU

فسخ الشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 17 بتلريخ  للشركة  العلسي  غي2 

قرر الشريك الوحيد   ،2020 نوف 23 

 SMART PROJECT« لشركة 

MANAGEMENT SARL AU« التلجي :

 SMART« لشركة  املدبق  الحل 

 PROJECT MANAGEMENT SARL

AU« من التلريخ أعاله.

موالي  مصداق  الديد  تعيين 

هشلم بصفته مصفيل للشركة.

بإقلمة  التصفية  محل  موعل 

شلرع   18 ووهرة الطلبق الثلني رقم 

عالل الفل�سي مراكش.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية ب راكش تحت رقم  11803.

291 P

 ATLAS TECHNICAL

CONTRACTING ATECON
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل 30.000 سرهم

املقر االوت لعي : ع لرة 16 تجزئة 

الهلش ية شلرع مح د 5 الطلبق 

اامل شقة رقم 3 ت لرة

تصفية الشركة
الج عية  محضر  ب تق�سى 

 ATLAS« العلمة االستثنلئية لشركة 

 TECHNICAL CONTRACTING

 15 بتلريخ  تم  الذي   »ATECON

أكتوبر 2020، تقرر مل يلي :

قرار التصفية املدبقة.

تعيين املصفي الديد يلسر املكي 

متحديد مهلمه.

للتصفية  االوت لعي  املقر  تعيين 

تجزئة الهلش ية شلرع   16 في ع لرة 

 3 الطلبق اامل شقة رقم   5 مح د 

ت لرة.

لل صفي  االوت لعي  التوقيع 

الديد يلسر املكي.

مدلئل أخر .

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحك ة  لد   القلنوني 

بللربلط بتلريخ 7 سيد 23 2020 تحت 

رقم 109137.
من أول التلخيص مالنشر

التديي2

292 P

NABS
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل 80.000 سرهم

املقر االوت لعي : تقلطع طريق زعي2 

مزنقة أح د رفلعي الدوي�سي الربلط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللربلط بتلريخ 26 نوف 23 2020، تم 

االستثنلئية  الج عية  محضر  تحرير 

ذات  شركة   NABS SARL لشركة 

فيه  تقرر  الذي  محدمسة  مدؤملية 

مل يلي :

م لوكة  سه ل    0 ببيع  إقرار 

للديد سعيد الددرامي في الشركة 

لصللح الديدة نبيلة تزنيتي.

م لوكة  سه ل   20 ببيع  إقرار 

الشركة  في  ك23ييل  سطلفيو  للديد 

لصللح الديد عبد النور بنيعيش.

االعت2اف بلستقللة املدي2 املشلرك 

الديد سطلفيو ك23ييل متعيين املدي2 

الجديد عبد النور بنيعيش.

 6 م   2 لل واس  املقلبل  التعديل 

م 7 م 13 م 16 من النظلم ااسل�سي 

للشركة.

ااسل�سي  للنظلم  كلمل  اعت لس 

املنقح للشركة.

أسئلة متنوعة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.109136
للتلخيص مالنشر

املدي2

293 P

BELAMRI ORANGER

SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

الرأس لل قدره 100.000 سرهم

مقرهل : ع لرة 30 الشقة 8 زنقة 

موالي اح د لوكيلي حدلن - الربلط

السجل التجلري : 3619 1.

االستثنلئي  العلم  للج ع  مفقل 

املؤرخ في 11 سبت 23 2020، تم القرار 

بتحويل املقر االوت لعي مقر الشركة، 

إج    2020 سبت 23   11 من  ابتداء 

العنوان التلجي : اليلس ين الع لرة 36 

الرقم 2 طريق املهدية سال.

294 P
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ARMA IFRANE
SOCIETE ANONYME

Au Capital de 2.000.000 DHS

 Siège social : Parc Communal,

Route Ain Aghbal Azrou

RC : 1191

استقللة عضو مجلس اإلسارة
لشركة  العلم  الج ع  ب قت�سى 
رأس للهل   ،ARMA IFRANE SA

 22 بتلريخ  قرر  سرهم،   2.000.000

يوليو 2020 مل يلي :

فريد  الديد  بلستقللة  اإلقرار 

اعتبلرا  اإلسارة  مجلس  حجبي عضو 

من 17 سيد 23 2019.

مقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

 1191 رقم  تحت  بأزرم  االبتدائية 

بتلريخ 9 سيد 23 2020.

295 P

 SOCIETE TOURS

NETTOYAGE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   2020 سبت 23  بتلريخ  1  ت لرة 

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة.

أشغلل   : االوت لعي  الهدف 

- صيلنة  - زراعة الحدائق  التنظيف 

املدلبح.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1.000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة :

 1.000  : العبل�سي  مح د  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

 1 شقة   1528 ع لرة رقم   : املقر 

تجزئة أمالس زعي2 عين عوسة.

املدي2 : الديد مح د العبل�سي.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.131 25

296 P

LOS COUSINOS CSS
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بدال 

قد تم  بللربلط،   2020 أكتوبر   9 في 

الخصلئص  تح ل  شركة  تأسيس 

التللية :

 LOS COUSINOS  : التد ية 

.CSS

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة.

قلعة  مقهى   : االوت لعي  الهدف 

الشلي.

الرأس امللل : 100.000 سرهم نقدا 

فئة  من  حصة   1.000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة.

املدة : 99 سنة ابتدائ من التقييد 

بللسجل التجلري.

من فلتح ينلير إج     : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

رقم  الع لرة   : االوت لعي  املقر 

GH-52 إقلمة حلي ة 2 بلوك 1، 87 

م88 متجر رقم 6 م 7 طريق القنيطرة 

سيدي بوقنلسل سال.

مح د  للديد  اإلسارة   : التديي2 

حجي  مح د  مالديد  اش لعو  أمين 

البنكي  الحدلب  التديي2  بولعجول، 

 LOS COUSINOS CSS للشركة 

فهذه ااخي2ة تلتزم بتوقيعين متالزمين 

لل دي2ين الدلبق ذكره ل.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

 32397 بدال  االبتدائية  بلملحك ة 

بتلريخ 26 نوف 23 2020.

297 P

PRO SURGEON MEDICAL
SARL A.U

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قد   2020 نوف 23   11 الربلط بتلريخ 

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة بشريك محيد مالتي تح ل 

الخصلئص التللية :

 PRO SURGEON  : التد ية 

.MEDICAL

ذات  شركة   : القلنوية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

الهدف اإلوت لعي : 

الصيدالنية  املنتجلت  تلور 

مالطبية.

تجلرة.
رأس امللل : 100.000.00 سرهم.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس  النهلئي.

 30 رقم  ع لرة   : اإلوت لعي  املقر 
شقة رقم 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 

حدلن الربلط.

الديد أبو الفيدا أنلس   : التديي2 

ملدة غي2 محدمسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني بلملحك ة التجلرية بللربلط 

تحت رقم السجل التجلري 8159 1.

298 P

لفاللحة سرفيس
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك محيد
رأس ملل الشركة : 100.000.00 

سرهم

حي الدالم الطلبق الدفلي بلوك 23 
رقم 832 سال

 9 ب قت�سى عقد عرفي حرر يوم 

أكتوبر 2020 بدال تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد بللخصلئص التللية :

التد ية : لفاللحة سرفيس.

الهدف : ااشغلل املختلفة مالبنلء.

نقل البضلئع لحدلب الغي2.
 100.000.00  : رأس ملل الشركة 

سرهم.

الطلبق اار�سي   : املقر اإلوت لعي 
حي الدالم بلوك 23 رقم 832 سال.

التديي2 : علسل عكرمش.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة اإلبتدائية بدال تحت رقم 

.32 25
ب ثلبة مقتطف مبيلن

299 P

O & F SERVICES
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل اإلوت لعي قدره : 10.000 
سرهم

املقر اإلوت لعي : إقلمة الصبلح 
ع لرة إملشيل رقم 5، مج وعة 7 

ح.ي.م الربلط
تأسيس

في  ع ال بعقد خلص تم توقيعه 
16 نوف 23 2020، تم تأسيس شركة 
تت ثل  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

خصلئصهل في ل يلي :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة.
.O & F SERVICES : التد ية

من  الغرض   : الشركة  أهداف 
الشركة سواء في املغرب أم في الخلرج 

سواء لفلئدتهل أم لفلئدة طرف ثللث.
توفي2 خدملت اإلستقبلل مإرشلس 
لألفراس  مالخلصة  العلمة  الشركلت 
ماملهنيين، تنظيم الفعلليلت مالندمات 

ماملؤت رات لألفراس مالشركلت.
منشلط  ااوور  إسارة  نشلط 
تشغيل  في  املدلعدة  املرافق  إسارة 
أم إسارة شركة تجلرية أم أي شخص 
طبيعي، املدلعدة في إسارة ااع لل أم 
مظلئف الشركة مكدلك املدلعدة في 

اإلتصلل.
ماإلستشلرات  التدريب  أنشطة 
االختصلصلت  ب جلل  املتعلقة 
سراسة ودم  في و يع املجلالت  غي2 
منظ ة، استشلرات الشركلت في إطلر 
الغرض اإلوت لعي  أم أي  نشلط ذي 
االتصلالت   استشلرات  مكللة  صلة، 
مالتص يم ،االنتلج الد عي البصري 
انشلء  اإلعالنلت،  مإخراج  إنشلء 
البصرية  الهوية  البيلنية،  الرسوم 

الوسلئط املتعدسة .
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االستي2اس مالتصدير.

الع ليلت  و يع  علم  مبشكل 

أم  املنقولة  أم  املللية  أم  التجلرية 

بشكل  ربطهل  ي كن  التي  العقلرية 

مبلشر أم غي2 مبلشر كليل أم وزئيل اي 

من الع ليلت املذكورة أعاله التي قد 

تدهل أم تطور أع لل الشركة.

الصبلح  إقلمة   : اإلوت لعي  املقر 

 7 مج وعة   ،5 رقم  إملشيل  ع لرة 

ح.ي.م الربلط.

99 سنة من تلريخ تسجيل   : املدة 

الشركة بللسجل التجلري.

املدله لت : تم املدله ة للشركة 

قبل  من  التللية  النقدية  بلملبللغ 

الشركلء : 

 FAMORY DEMBELE الديد 

5.000سرهم.

 MWANGA NDOKEDI الديد 

MALALA LOIC 5.000 سرهم.

 في املج وع : 10.000 سرهم.

الرأس لل اإلوت لعي : يتم تحديد 

 10.000 ب بلغ  الشركة  ملل  رأس 

 100 سهم   500 إج   مقد ة  سرهم 

القي ة اإلس ية لكل  سهم متدلمي 

100 سرهم، مشت2ك بللكلمل من قبل 

مدفوع بللكلمل ممخصص  الشركلء، 

ب ل يتنلسب مع مدله لتهم  للشركلء 

مهي :

 50 FAMORY DEMBELE الديد

سهم.

 MWANGA NDOKEDI الديد 

MALALA LOIC 50 سهم.

في املج وع ، مج وع 100 سهم.

املدي2 : قرر الشركلء تعيين مدي2 

مريم،  سالم  الديدة   : علمين  ملدة 

أنتيب  في   1986 أكتوبر  مواليد  1 

حلملة  الجندية،  مغربية  )فرندل(، 

 PM رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

مقي ة في ريلض ااندلس   ،836973

حي   ،32 شقة   85 مبنى   ،1 سيفيل 

الريلض الربلط.

التقييد  رقم  القلنوني  اإليداع 

بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 

بللربلط 8167 1.
من أول التلخيص مالنشر

التديي2

300 P

DEM CORPORATION
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ب دلهم محيد
رأس للهل اإلوت لعي قدره : 10.000 

سرهم

املقر اإلوت لعي : إقلمة الصبلح 

ع لرة إملشيل رقم 5، مج وعة 7 

ح.ي.م الربلط

تأسيس
في  ع ال بعقد خلص تم توقيعه 

16 نوف 23 2020، تم تأسيس شركة 

ب دلهم  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد تت ثل خصلئصهل في ل يلي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة ب دلهم محيد.

 DEM  : التد ية 

.CORPORATION

من  الغرض   : الشركة  أهداف 

الشركة سواء في املغرب أم في الخلرج 

سواء لفلئدتهل أم لفلئدة طرف ثللث.

سعم املشلركة في و يع الشركلت 

إمل  إنشلئهل،  سيتم  التي  أم  املنشلة 

عن طريق اإلكتتلب أم الحصول عل  

طريق  بأي  أم  الدندات،  أم  ااسهم 

أخر ، االستحواذ، اإلشت2اك، اإلسارة 

ااشكلل  من  شكل  بأي  مالتحويل 

العقلرية،  مالقيم  ااسهم  لج يع 

و يع الشركلت أم الجهلت القلنونية، 

أم  مغربية  اإلنشلء،  قيد  أم  املنشأة 

أونبية.

االستي2اس مالتصدير.

الت2ميج العقلري مالديلحي.

و يع  حيلزة  املدبق  التصنيع 

العقلرات املبنية أم قيد البنلء مبيعهل 

بنلئهل،  أم  ترمي هل  بعد  أم  هي  ك ل 

مشراء مبيع متقديم اارا�سي العلرية، 

إوراء تقديم اارا�سي العلرية.

لإلستخدام  املبلني  تشييد و يع 
الدكني،  أم  الصنلعي  أم  التجلري 
ماستخدام هذه املبلني إمل عن طريق 
اإليجلر أم بأي طريقة أخر  معل  موه 
الخصوص تقدي هل حدب الطوابق 
مالشقق، بقصد بيعهل في املنطقة في 
الصلسر   289-02-1 إطلر الظهي2 رقم 
في 25 روب )3أكتوبر 2002( بإصدار 
بوضع  املتعلق   00-18 رقم  القلنون 

امللكية املشت2كة لل بلني املبنية.
مالهندسة  اإلنشلءات  شركة 
مالخلصة  العلمة  مااع لل  املدنية 

بج يع أشكللهل.
سبلكة،  )كهربلء،  مو يع الحرف 
معلسن  خشب،  نجلرة،  صحية، 
مأملنيوم، سهلن، زولج، طلقم ع ل، 

تركيب املصعد، إلخ...
شركة اي نشلط متعلق بأع لل 
التكييف مالت23يد، سراسة اإلمكلنيلت 
املنض ة،  الغي2  املجلالت  و يع  في 
غرض  إطلر  في  للشركلت  نصيحة 

الشركة أم أي نشلط ثلنوي.
معلمالت  أي  علمة،  مبصفة 
أم  صنلعية  أم  عقلرية  أم  منقولة 
تجلرية أم مللية مرتبطة بشكل مبلشر 
أم غي2 مبلشر بهذا الشيئ أم بأي أشيلء 
تكون  قد  أم  صلة،  ذات  أم  م لثلة 
أم ذات طبيعة  الغرض  لهذا  مفيدة 

تدهيل تحقيقه.
الصبلح  إقلمة   : اإلوت لعي  املقر 
 7 مج وعة   ،5 رقم  إملشيل  ع لرة 

ح.ي.م الربلط.
99 سنة من تلريخ تسجيل   : املدة 

الشركة بللسجل التجلري.
املدله لت : تم ولب الشركة من 
 10000 مبلغ  الوحيد  املدلهم  قبل 
سرهم ي ثل املبلغ الكلمل لرأس امللل 

الشركة.
تم تحديد   : رأس امللل   :  7 امللسة 
10000 سرهم، مهو  رأس امللل ب لبغ 
من  متدلمية  سهم   100 إج   مقدم 
100 سرهم لكل منهل، مكتتب بللكلمل 
ممدفوع بللكلمل ممخصص بللكلمل 
 MOUSSA لل دلهم الوحيد الديد 

.DEMBELE

قرر املدلهم الوحيد   : املدي2من 

تعيين مدي2 ملدة علمين:

مواليد  1  مريم،  الديدة سالم 

)فرندل(،  أنتيب  في   1986 أكتوبر 

لبطلقة  حلمل  الجندية،  مغربية 

 ،PM 836973 التعريف الوطنية رقم

 ،1 مقي ة في ريلض ااندلس سيفيل 

مبنى 85 شقة 32، حي الريلض.

التقييد  رقم  القلنوني  اإليداع 

بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 

بللربلط 8165 1.
من أول التلخيص مالنشر

التديي2

301 P

 ROZON TRANS شركة

م.م

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 100.000.00 سرهم

مقرهل اإلوت لعي : شلرع مح د 

سيوري ممح د عبده إقلمة كلمليل 

طلبق 2 مكتب رقم  2 القنيطرة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

التأسي�سي بتلريخ 19 نوف 23 2020 تم 

مضع نظلم أسل�سي لشركة محدمسة 

املدؤملية ذات امل يزات التللية :

الشكل القلنوني : شركة محدمسة 

املدؤملية.

الهدف اإلوت لعي : 

مقلمل نقل اافراس.

تقديم خدملت النقل الخلصة.

 ROZON TRANS  : التد ية 

. SARL

مح د  شلرع   : اإلوت لعي  املقر 

كلمليل  إقلمة  عبده  ممح د  سيوري 

طلبق 2 مكتب رقم  2. 

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدهل بللسجل التجلري.
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محدس   : اإلوت لعي  الرأس لل 

إج   مقد ة  سرهم   100.000.00 في 

100.00 سرهم  1000 حصة من فئة 

محررة  و يعهل  الواحدة  للحصة 

مموزعة عل  الشكل التلجي :

الديد  ملكية  في  حصة   500

البوشتي محدين.

الديد  ملكية  في  حصة   500

الصيبلري عبد الكبي2.

الديد  الشركة  عينت   : التديي2 

البوشتي محدين ك دي2 لهل ملدة غي2 

محدمسة.

لإلحتيلط القلنوني   %  5  : ااربلح 

مالبلقي ينقل.

 31 فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

سيد 23.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 

رقم  تحت  بللقنيطرة  اإلبتدائية 

 7 بتلريخ   57613 التجلري  السجل 

سيد 23 2020.

302 P

A.F.N.A MAROC شركة
ش.م.م لشريك محيد

شركة محدمسة املدؤملية شريك 

محيد

رأس للهل : 100.000.00 سرهم

مقرهل اإلوت لعي : شلرع مح د 

سيوري ممح د عبده إقلمة كلمليل 

طلبق 2 مكتب رقم  2 القنيطرة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سيد 23  فلتح  بتلريخ  التأسي�سي 

2020 تم مضع نظلم أسل�سي لشركة 

محيد  لشريك  املدؤملية  محدمسة 

ذات امل يزات التللية :

الشكل القلنوني : شركة محدمسة 

املدؤملية املحدمسة لشريك ماحد.

الهدف اإلوت لعي : 

أع لل أم إنشلءات متنوعة.

استي2اس متصدير.

تجلرة.

 SOCIETE A.F.N.A: التد ية 
.MAROC SARL AU

شلرع  القنيطرة   : املقراإلوت لعي 
إقلمة  عبده  ممح د  سيوري  مح د 

كلمليل طلبق 2 مكتب رقم  2.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدهل بللسجل التجلري.
محدس   : اإلوت لعي  الرأس لل 
إج   مقد ة  سرهم   100.000.00 في 
100.00 سرهم  1000 حصة من فئة 
محررة  و يعهل  الواحدة  للحصة 

مموزعة عل  الشكل التلجي :
الديد  ملكية  في  حصة   1000

العلريفي علسل.
الديد  الشركة  عينت   : التديي2 
لهل ملدة غي2  العلريفي علسل ك دي2 

محدمسة.
لإلحتيلط القلنوني   %  5  : ااربلح 

مالبلقي ينقل.
 31 فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

سيد 23.
اإليدع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 
رقم  تحت  بللقنيطرة  اإلبتدائية 
 8 بتلريخ   57633 التجلري  السجل 

سيد 23 2020.
303 P

 STE  SUDMEDBOIS
SARL 

تـأسـيـس شــركة 
بتلريخ     عرفي   عقد  ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم  ملرس2018   28
التلسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

تح ل الخصلئص التللية:
 STE  : -الـتـدـ يـــــــــــــــة 

 . SUDMEDBOIS  SARL
-الشكل:    شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة .
-الـ ـوضـــــوع : 

   مقلمل نجلرة.
التجلرة في الخشب بللتفصيل.                   
-الـ ـقر االوـتـ لعــي : قدلرية الهنلء 
شلرع مح د الخلمس امالس   11 رقم 

تلي ة.

-مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 1.000.000   : -رأس ـــلل الشركـــة  

سرهم.

-الـتدـيـيــــــــــــــــــر: الديد :عبد الوهلب 

الصلسقي حلمل للبطلقة الوطنية رقم 

.JT 770

حلمل  الصلسقي  :مح د  الديد 

.JC 1 0160 للبطلقة الوطنية رقم

من فلتح   : االوت ـلعيـة  الدنة    -

ينلير إج  31 سيد 23.

- لقد تم التسجيل القلنوني لدئ 

في  بتلرمسانت  االبتدائية  املحك ة 

 5677 رقم  تحت  التجلري  السجل 

بتلريخ 18 أكتوبر2018.

304 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 06 0109989

املحدمسة 

 STE SOHAFID

  CONSTRUCTION

S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
ب ووب عقد عرفي مؤرخ ببيوكر  

النظلم  مضع  تم  نوف 202023   3

املدؤملية  سات  لشركة  ااسل�سي 

في ل  م يزاتهل  تك ن  مالتي  املحدمسة 

يلي :

 STE SOHAFID  : التد ية 

 . CONSTRUCTION  S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 

لحدلب  أم  الخلص  لحدلبهل  سواء 

أي سملة أخر   مفي  املغرب  في  الغي2 

في ل يلي :

- أشغلل البنلء.

 - كراء اآلليلت.

زنقة تلمونت سرب   : مقر الشركة 

ايت  بيوكر  شتوكة   08 رقم  كنلمة 

بلهل.

 99 املدة:حدست مدة الشركة في 

سنة ابتداءا من تلريخ تكوينهل النهلئي

رأس لل  :يبلغ  الشركة  رأس لل 

الشركة ملئة االف سرهم 100000.00 

مقدم إج  الف حصة ذات ملئة 100 

سرهم كقي ة لحصة الواحدة،مكتتبة 

ممخصصة  كليل  القي ة  ممدفوعة 

للشركلء : 

 500 املحفوظ  قرمش  الديد  

حصة.

 500 الحدين   قرمش  الديد   

حصة.

الدنة املللية:تبتدئ في فلتح ينلير 

متنتهي في 31 سيد 23 .

الديد  الشركة  يدي2  التديي2: 

قرمش املحفوظ ملدة غي2 محدمسة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة اإلبتدائية بلنزكلن  

تحت عدس  سيد 202023  بتلريخ    

بللسجل  ماملسجلة   2020/2153

التجلري تحت رقم 21857.
للخالصة مالبيلن

املدي2

305 P

شركة ا س ال ام تي

  ش.م.م  

زنقة 1065 رقم 05 تراست انزكلن

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   

بتلريخ 17 نوف 202023 ت ت صيلغة 

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية املحدمسة ذات الخصلئص 

التللية : 

الغرض االوت لعي: 

  -  نقل املدتخدمين  لفلئدة الغي2. 

  التد ية :  شركة  ا س ال ام تي 

ش.م.م  . 

1065 رقم  املقر االوت لعي: زنقة   

05 تراست انزكلن.               

املدة : حدست في 99 سنة .
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الرأس لل مالحصص االوت لعية:  

حدس الرأس لل في00 100.000 سرهم 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

موزعة   ، سرهم للواحدة   100 بقي ة 

كلاتي : 

 شكري مريم500 حصة .

اللطيف                            عبد  العدري 

500 حصة.     

من  مدي2ة  الشركة  التديي2: 

طرف الديدة  شكري مريم ملدة غي2 

محدمسة ميعوذ لهل التوقيع االوت لعي 

مالبنكي .

 37 توزع حدب الفصل  ااربلح: 

من القلنون ااسل�سي للشركة.

ثم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

رقم  عدس  تحت  بلنزكلن   االبتدائية 

2173/2020  بتلريخ 8 سيد 202023.
مقتطف قصد اإلشهلر 

306 P

SAMY SUD
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بتلريخ  ماملسجل   2020 نوف 23   12

تأسيس  تم  بلنزكلن   2020/11/16

سات  ش.م.م.     SAMY SUD شركة 

شريك محيد.

-هدفهل :

-تدمير البالستيك. 

-التصدير ماالستي2اس 

- العنوان التجلري :توطين رقم 05 
زنقة 713 تراست انزكلن.

 - رأس للهل : 100000.00    موزعة 

إج 1000 حصة قي ة كل حصة 100 

سرهم اكتتبت عل  الشكل اآلتي:

بونلصر اسريس : 1000 حصة.

 تم تعيين بونلصر اسريس ك دي2 

للشركة ملدة غي2 محدمسة. 

تم اعت لس توقيع الديد بونلصر 

مالوثلئق  العقوس  و يع  في  اسريس 

اإلسارية. 

- املدة :مدة ع ر الشركة 99 سنة 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.

-السجل التجلري اإليضلحي رقم   

.21803

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   -

االبتدائية بلنزكلن بتلريخ فلتح سيد 23 

2020  تحت رقم 2113.    

307 P

شركة سلوى هولدينغ 

شركة ذات مدؤملية محدمسة 

لشريك ماحد

رأس لل : 00.000.00  سرهم

رقم 12 ت ديد الداخلة بلوك 

الكويرة شلرع أح د زكريلء أكلسير

ب ووب عقد عرفي محرر بتلريخ 

2020 تم تأسيس شركة  25  نوف 23 

امل يزات  ذات  املدؤملية  محدمسة 

التللية :

التد ية :  سلو  هولدينغ.

ذات  شركة  القلنوني:  الشكل 

مدؤملية محدمسةلشريك ماحد.

الهدف : 

أنواع  و يع  متوزيع  مشراء  بيع 

البضلئع.

استي2اس متصدير متركيب مصيلنة 

و يع أنواع املواس.

ت ديد   12 رقم   : املقر االوت لعي 

أح د  شلرع  الكويرة  بلوك  الداخلة 

زكريلء أكلسير.

املدة: 99 سنة.

 : االوت لعي  الرأس لل 

  000 سرهم مجزأ إج     00.000.00

حصة من فئة 100.00 سرهم للحصة 

سلو   الوحيد  الشريك  إج   تندب 

الدرميش.

التديي2 مالتوقيع:  الديدة سلو  

الدرميش.

القلنوني  اإليداع  تسجيل  تم 

 7 بتلريخ  بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة 

سيد 23 2020   تحت رقم02 97 .
للخالصة مالبيلن

308 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82. 6.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE TANMIYA FER

ااسل�سي  القلنون  ب قت�سى 

تم  سيد 202023،  فلتح  بتلريخ 

املدؤملية   محدمسة  شركة  تأسيس 

بلملواصفلت التللية:       

 STE TANMIYA          : التد ية 

     : FER

الهدف            : 

اليلت  بيع مشراء  أع لل البنلء،   

ممواس البنلء.   

زنقة   07 رقم   : االوت لعي  املقر 

الخندلء حي الداخلة أكلسير .

99 سنة ا ابتدءا من تلريخ  املدة:  

التأسيس.

رأس للهل:  100.000.00 سرهم.

التديي2 :  للديد يوسف أكرزام. 

اإلمضلء:  للديد يوسف أكرزام.

بلملحك ة  تم  القلنوني  اإليداع   

سيد 23   8 بتلريخ  أكلسير  التجلرية 

2020  تحت رقم15 97 .  

309 P

STE. SARSEIGE COMPTA

SARL

Email: sarseige.compta@gmail.com

 STE TAHAYO TRANS

تأسيس شركة
ب قت�سي عقد عرفي مؤرخ في  2 

نوف 202023 بليت ع ي2ة تم تأسيس 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الخصلئص التللية : 

 STE TAHAYO التد ية: 

 .TRANS

ايت  ع لرة  تن   : االوت لعي  املقر 

ع ي2ة اشتوكه ايت بلهل.

 TRANSPORT DES  : الهدف  

 PERSONNELLES POUR LE

                                .COMPTE D’AUTRUI

املدة : 99 سنة.

100000سرهم   : الرأس لل 

فئة  من  1000حصة  إج   مقد ة 

100سرهم لكل ماحدة. 

100% أي 1000 حصة اوت لعية 

لفلئدة مح د تحيو. 

تم تعيين الديد مح د   : التديي2 

غي2  ملدة   للشركة   ك دي2  تحيو 

محدمسة.           

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني بلملحك ة االبتدائية بلنزكلن 

رقم   تحت  سيد 202023  بتلريخ   

9 21 مالسجل التجلري رقم21851.

310 P

 PHYTO HORTY    شـــــــركــــة
 SARL

تأسيس شركة
 16 بتلريخ   ب قت�سى عقد عرفي 
القلنون  مضع  ثم  أكتوبر2020 

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية   

ذات امل يزات التللية :

 مل يلــي :

االسم:  PHYTO HORTIش.م.م. 

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة. 

سوس  توك  حي  االوت لعي  املقر 

طريق املركز الصحي أملوز تلرمسانت.

و يع  بيع  االوت لعي:  الهدف 

املنتجلت الفالحية مو يع املنتجلت   

الفالحية املصنعة.

تلريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلهل بللسجل التجلري. 

حدس رأس لل الشركة  الرأس لل: 

مقد ة  سرهم   100.000.00 في 

كللتلجي:            موزعة  حصة     1000 إج  

    500 خديجة  بصديقي  الديدة 

حصة   50.000.00 سرهم.

          500 سعيد   مح يد  الديد 

حصة   50.000.00 سرهم .
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املدي2  : الديدة بصديقي خديجة 

عينت ك دي2ة محيدة للشركة مسالك 

لفت2ة غي2 محدمسة.

الدنة االوت لعية : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23. 

تم اإليداع   : ثم اإليداع القلنوني 

االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 

تلرمسانت  يوم  3 سيد 202023 تحت  

رقم 1537.
اإلمضلء :

311 P

  STE  PARALAM MAROC

SARL AU

تـأسـيـس شــركة
 3 بتلريخ     ب قت�سى عقد عرفي  

القلنون  مضع  تم  نوف 202023 

التلسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

تح ل الخصلئص التللية:

 PARALAM  : -الـتـدـ يـــــــــــــــة 

.MAROC   SARL AU

شركة ذات املدؤملية  -الشكل:  

املحدمسة ذات شريك محيد.

-الـ ـوضـــــوع :

بيع املنتجلت الشبه طبية.

بيع و يع انواع املواس الصيدالنية.

-الـ ـقر االوـتـ لعــي : الحي املح دي 

بجلنب مفوضية الشرطة  امالس تلي ة.

-مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

-رأس ـــلل الشركـــة  :  100.000.00 

سرهم.

-الـتدـيـيــــــــــــــــــر: الديدة : بشر  ملين  

ت  ج  رقم  الوطنية  للبطلقة  حلملة 

. 3171

من فلتح   : االوت ـلعيـة  الدنة    -

ينلير  إج  31 سيد 23 من  نفس الدنة 

- لقد تم التسجيل القلنوني لدئ 

في  بتلرمسانت  االبتدائية  املحك ة 

  7203 رقم  تحت  التجلري  السجل 

بتلريخ  2 نوف 202023 .

312 P

بـانــوراما سيرف إمسوان
تــأسـيـس شـركـة مـحـدمسة املـدـؤمليـة

بتـلريـخ  عـرفي  عـقـد  ب ـقـتضـى 
القـلنـون  مضع   ،  2020 نوف 23   20

املحـدمسة  للـشـركـة  ااسـل�سي 

املـواصفـلت  حدب  املدـؤمليـة 

التـلليــة :

سي2ف  بـلنورامـل  التــــدــ ــيـــــة:   

إمدوان.           

املــوضـــــوع االوــتــ ــلعــي: 

متشغيل  تجهيز  إنشلء،  بنلء، 

االستج لم  ممراكز  الفنلسق  و يع 

مالكرفلنلت مم لرسة و يع اانشطة 

املتعلقة بللديلحة مالفنلسق.

الديلحية  اانشطة  و يع 

تحدين  إج   تهدف  التي  الفندقية 

استقبلل الديلح.

العرمض،  تنظيم  عل   اإلشراف 

ام  الريلضية  ااحداث  الحفالت، 

الرحالت،  ااسفلر،  الفولكلورية، 

النقل مالجوالت الديلحية.

الريلضية،  اانشطة  تنظيم 

)ركوب  امللئية  الريلضلت  سي ل  مال 

اامواج مالتزلج عل  امللء مالتزلج عل  

ممل  ماإلبحلر  ااس لك  مصيد  امللء 

)التنس  ال23ية  مالريلضلت  ذلك(  إج  

مالجولف مركوب الخيل، إلخ(.

تشغيل،  تأوي2،  بيع،  إنشلء، 

)مطعم،  سيلحية  مج علت  تديي2 

فنلسق، قرية سيلحية، إلخ( .

تقديم الطعلم بج يع أشكلله.
تأوي2 و يع الديلرات مع أم بدمن 

سلئق.

تأوي2 مواقف الديلرات.
حقوق  الوسلئل  بج يع  شراء 

املبلني  مال سي ل  مالعقلرات،  امللكية 

مكذلك  اإلنشلء،  قيد  أم  املشيدة 

املج علت الفندقية.

تشييد و يع االرا�سي أم املبلني ال 

سي ل في قطلع الفنلسق ماملطلعم.

مو يع  اارا�سي  و يع  تقديم 

بهدف  شقق  أم  قطع  إج   املبلني 

استئجلرهل.

الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 
املتعلقة مبلشرة أم غي2 مبلشرة كليل 
ام وزئيل بإحد  الع ليلت املذكورة 

أعاله.
فونتي   01 رقم   : االوت لعي  املقر 

العليل 88 بندركلم - اكلسير.
99 ســنـــة ابـتـــداء مـن يـوم  الــ ــــــدة: 

تـأسـيـدـهــل النـهـلئـي.
حــدس  -الـرأسـ ـلل االوـتـ ـلعـي:   2 -
للـشــركـة  االوـتـ ـلعـي  الـرأســ ـلل 
إج   مقـدـم  سرهم   100.000,00 فـي 
فئة    من  اوتـ ـلعـيــة  حصـة   1000
املـقـدـ ــة  م  للـواحـدة  100,00سرهم 

كـللتـللـي :
حصة   3 0 كريم،  بنور  -الديد 
سرهم    100,00 فئة  من  اوت لعية 

للواحدة ب بلغ 0.000 3 سرهم.
-الديد بنور يوسف، 330   حصة 
سرهم    100,00 فئة  من  اوت لعية 

للواحدة ب بلغ 330.000 سرهم.
   330 -الديدة بنور عبد املجيد، 
  100,00 فئة  من  اوت لعية  حصة 
سرهم للواحدة ب بلغ 330.000 سرهم.
ميديـر  الـشـركــة  يـديــر  الـتــدــيـيـــر: 
بنور  كريم،   بنور  الـدـلسة  شـؤمنـهـل: 

يوسف مبنور عبد املجيد.
مـن   :تـبـتــدئ  االوـتــ ــلعيـة  الـدـنــة 
سيد 23   31 فلتح يـنــليــر م تنتـهـي فـي  

مـن كـل ســنـة.
ب ـكتـب  الـقـلنوني  اإليداع  تــم 
بأكلسير  التجلرية  بـلملـحك ـة  الضـبط 
رقــم  تحـت  سيد 202023   8 بتلريـخ 

.97 11
313 P

STE OUTANAN TRANS
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

 13 في    املؤرخ  للعقد  طبقل 
شركة  تأسيس  تم  نوف 202023 
املدلهم  ذات  املدؤملية  محدمسة 

الوحيد  بللخصلئص التللية:   
 STE OUTANAN TRANS  االسم

.SARL AU

الهدف: 

نقل البضلئع لحدلب الغي2 مطنيل 

مسمليل.

 100.000  : املج وع  رأس لل 

سرهم.

التديي2: الديد عبد هللا اصبلن 

سمار وديد زنقة  املقر االوت لعي: 

105 رقم 23 الدشي2ة الجهلسية.

املدة: 99 سنة.

لل ج وعة  القلنوني  االيداع  تم 

بلملحك ة  التجلري  بللسجل 

   2132 رقم  تحت  بإنزكلن  االبتدائية 

رقم السجل  سيد 202023   2 بتلريخ 

التجلري 21827 .

314 P

نوڤاڤيرت
 شركة محدمسة املدؤملية 

  ICE : 002658795000004

 TP : 49809439 

  IF : 47303640  

RC : 21835 

1 -  بنلء عل  سند عرفي  محرر في 

23 أكتوبر 2020  بأكلسير تم تأسيس 

حدب  املدؤملية  محدمسة  لشركة 

البيلنلت التللية .

شركة  نوڤلڤي2ت     : التـد يــة 

محدمسة املدؤملية.

أهــداف الشـركـــة :

 )1الفالحة مالزراعة. 

استي2اس  مسيط  أم  )تلور   2   

متصدير.

: رقم   ع لرة    املقـر االوـت ــلعـي 

إقلمة سار الدعلسة سيلر نزاهة تجزئة 

72/1 أيت ملول.

  املدة :99 سنة.

املدــله ــة :  سلهم املشلركون ب ل 

كرأس لل  سرهم   10.000.00 قدره 

ب  حصة   100 إج   مقدم  الشركة 

الشكل  عل   للواحدة  سرهم   100

التلجي: 
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 50  : شوقي  طلحلمي  الديد   -

حصة. 

- الديدة نلجي كري ة  :50 حصة.

اإلسارة : يدي2 الشركة الديد ساجي 

رشيد ملدة غي2 محدمسة.

مــن  تبتدئ    : الدنـة االوت ــلعيـة 

فلتــح ينليــر متنتهــي فــي 31 سيد 23.

تــم اإليــداع  لــقـد     : اإليــداع   2  -

بلملحك ـة  الضبـط  بكتلبــة  القلنونــي 

  2138 بلنزكلن تحــت رقم  االبتدائية 

بتلريخ 3 سيد 23 2020.
الخــالصـــــــة مالبــيــــــلن

315 P

  Ste  NOUR AIT KERMOUNE
SARL A.U

 شركة  محدمسة املدؤملية

ICE 002491663000031

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 
2020تم مضع قلنون  20 ملي  بتلريخ 

املدؤملية  محدمسة  لشركة  أسل�سي 

مالتي تح ل الخصلئص التللية:

 STE NOUR AIT:التد ية

.KERMOUNE SARL A.U

الهدف االوت لعي:

مقلمل في اع لل البنلء املتنوعة.

 100.000.00 حدس في  رأس امللل: 

من  1000حصة  إج   مقد ة  سرهم 

فئة 100 سرهم موزعة كللتلجي :

 1000 شيخ  بن  مح د  الديد 

حصة من فئة 100 سرهم.

سنة ابتداءا من تلريخ   99  : املدة 

تأسيدهل.

أفوس  سمار   : االوت لعي  املقر 

نلبورالخصلص  سبت  نت زكيدا 

سيدي افني.

مدي2  بن شيخ  مح د   : املدي2  

للشركة مملدة غي2 محدمسة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  االيداع 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بتيزنيت 

تحت رقم 699 بتلريخ 6 أكتوبر2020.

316 P

مكتب حدلبلت شحوسي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شلرع املقلممة بليت لول، 

86150، بليت ملول املغرب

 SOCIETE SALAH

 HERMANOS IMPEX

SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

شريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي : شقة 

2 بلوك 1 رقم  3 ضيعة بورحيم 

املدتقبل  بليت ملول  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات شريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجلري: 

18635

في  ااسل�سي  القلنون  ب قت�سى 

إعداس  تم   2019 ملي  في  2  مؤرخ 

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

املدؤملية املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  •تد ية 

 STE تد يتهل:  ب ختصر  االقتضلء 

 SALAH HERMANOS IMPEX

.SARLAU

غرض الشركة بإيجلز :

الفواكه  ماالستي2اس  التصدير 

مالخضر. 

شقة   : االوت لعي   املقر  عنوان 

بورحيم  ضيعة  رقم  3   1 بلوك   2

املدتقبل   بليت ملول  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة: 

صالح  كللتلجي:الديد  مقدم  سرهم، 

الدين القلطبي   : 1000حصة بقي ة 

100سرهم للحصة.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

مصفلت ممواطن: الديدصالح الدين 

القلطبي.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
الديد  الشركة:  مدي2ي  ممواطن 

صالح الدين القلطبي.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بلنزكلن   االبتدائية 

يونيو2019 تحت رقم1333.
317 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL
 IMM MESROUR AV HASSAN II  

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE S4A     شركة
 CONSTRUCTION

 SARL AU
 ش. م. م

تأسيس شركة م. م
في5  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم  سيد 202023 
محدمسة املدؤمليةتح ل الخصلئص 

التللية : 
اسم  الشركة  تح ل  -1التد ية: 
 STE S A CONSTRUCTION شركة

.SARL AU
تحدس   : الشركة  -2رأس لل 
 100.000,00 في  الشركة  رأس لل 
1000حصة بقي ة  سرهم مقدم اج  
م لوكةل  حصة  لكل  سرهم   100
 1000:  JC3967 0 البشنة  علسل 

حصة.
املقر  تحدس   : املقر االوت لعي   3-
العنوان:لد   في  للشركة  االوت لعي 
ع لرة  شركةESCOMPTEمكتب   
مدرمر شلرع الحدن الثلني بيوكر  

اشتوكة ايت بلهل.
تع ل  االوت لعي:  الهدف   -   
البنلء  أشغلل  مجلل  في  الشركة 

مااشغلل املختلفة.
الشركة  تديي2  تحدس  -5التديي2: 
البشنة الديد:علسل  طرف  من 

.JC3967 0
القلنوني  امللف  ايداع  تم   6-
املحك ةاالبتدائية  لد   للشركة 
 8 بتلريخ   2178 رقم  تحت  النزكلن 

سيد 202023.
318 P

 RESTAURANT MR شركة

 FISH
 S.A.R.L A.U

إعالن عن تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تم مضع القوانين   2020 أكتوبر   27

شريك  املدؤملية  محدمسة  لشركة 

ماحد ذات امل يزات التللية :

 RESTAURANT MR   : -التد ية 

.FISH

شركة    : القلنوني  -الشكل 

محدمسية املدؤملية شريك ماحد .

 RESTAURANT     : -الهدف 

SPECIALITE POISSONS

 MAG LOT  : االوت لعي  -املقر 

 FOUNTY AL OULYA 3-250

.BENSERGAO AGADIR

في  حدس  االوت لعي:  -الرأس لل 

 1000 100.000.00سرهم مقدم إج  

حصة من فئة 100 سرهم .

الفراح  ح زة  الديد  -التديي2: 

مدي2 للشركة.

-املدة: 99 سنة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  مقد 

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

سيد 202023.  بتلريخ    بأكلسير 

متم   ، 5305 التجلري  السجل  رقم 

بتلريخ     97378 اإليداع تحت رقم 

سيد 202023.
املدي2

319 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 06 0109989

 STE PRESSING OBS
S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

ب ووب عقد عرفي مؤرخ بلكلسير 

النظلم  مضع  تم  نوف 202023   18

املدؤملية  سات  لشركة  ااسل�سي 

في ل  م يزاتهل  تك ن  مالتي  املحدمسة 

يلي :
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  STE PRESSING OBS  : التد ية 

 . S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 

لحدلب  أم  الخلص  لحدلبهل  سواء 
أي سملة أخر   مفي  املغرب  في  الغي2 

في ل يلي :

- مصبنة.

- - صنع مبيع االكيلس ماملنتجلت 

من البالستيك .

مقر الشركة :حي العرب بلوك 07 
زنقة  3 رقم 02 تيكوين اكلسير.

 99 املدة:حدست مدة الشركة في 

سنة ابتداءا من تلريخ تكوينهل النهلئي.

يبلغ   : الشركة  رأس لل 

سرهم  االف  ملئة  الشركة  رأس لل 

مقدم إج  الف حصة   100000.00

سرهم كقي ة لحصة   100 ذات ملئة 

القي ة  ممدفوعة  الواحدة،مكتتبة 

كليل ممخصصة للشركلء : 

الديدة سلرة بيوز  1000 حصة.

الدنة املللية:تبتدئ في فلتح ينلير 

متنتهي في 31 سيد 23 .

الديدة  الشركة  يدي2  التديي2: 

سلرة بيوز ملدة غي2 محدمسة .

القلنوني لد  كتلبة  تم اإليداع   

بلكلسير   التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت عدس  سيد 202023   2 بتلريخ  

بللسجل  ماملسجلة   2020/973 8

التجلري تحت رقم 5281 .
للخالصة مالبيلن

املدي2
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أريج سيافود
 ش.م.م.ش.م

ARIJE SEAFOOD

SARL AU 

تأسيس شركة
بتلريخ  عرفي  عقد  -1ب قت�سى 

تم تأسيس شركة  فلتح يوليو2020 

ذات املدؤملية املحدمسة ذات شريك 

محيد خصلئصهل كللتلجي :

-  التد ية : أريج سيلفوس.

بيع ااس لك بللج لة    : الهدف   -

البضلئع  منقل  ماستي2اس  متصدير 

لحدلب الغي2.

الصيد البحري مصنلعة ااس لك 

متقييم  البحرية  املأكوالت  متجهيز 

املنتجلت الد كية.

استي2اس متصدير .

حي أم املحلر   : املقر االوت لعي    -

بوودمر.

- املدة: 99 سنة.

سرهم   100.000.00 الرأس لل   -

1000 حصة اوت لعية  مقد ة عل  

من فئة 100 سرهم للحصة الواحدة، 

هشلم  الوحيد:الديد  للشريك 

الطلهرية.

يتعهد بتديي2 الشركة  التديي2:   -

إج  الديد هشلم الطلهرية ملدة غي2 

محدسة ، أمل التوقيع فيندب له.

-2 مقد تم اإليداع القلنوني بكتلبة 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

بالعيون بتلريخ 13 يوليو 2020 تحت 
رقم 2020/1333، مالسجل التجلري 

رقم 32135                                                               
للخالصة مالبيلن

عن املدي2

P 320 مكرر

 ARCHIBOUشركة
ش.م.م بشريك ماحد

رأس للهل : 100.000,00 سرهم

املقر االوت لعي: شلرع الشيخ 

الدعدي ع لرة الدالم رقم 26 

الطلبق الثلني أكلسير

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب ووب 

سيد 202023  فلتح  بتلريخ  خلص 

فلتح  يوم  بأكلسير  ماملسجل 
القلنون  مضع  تم  سيد 202023 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة ذات الخلصيلت التللية:

ساخل  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.

-مهندس مع لري.

التد يــة: »ARCHIBOU« ش.م.م 

بشريك ماحد.

الشيخ  شلرع  االوت لعي:  املقر 

 26 رقم  الدالم  ع لرة  الدعدي 

الطلبق الثلني أكلسير.

الـــ ــدة: 99 سنة.

سرهم   100.000.00  : الـرأسـ ـلل 

مقدم إج  1000 حصة اوت لعية من 

سرهم للحصة الواحدة   100,00 فئة 

كلهل  ممدندة  نقدا  ممحررة  مكتتبة 

لفلئدة الديد بلغ لير و لل.

 31 إج   ينلير  فلتح  من  الـدـنـــة: 

سيد 23. 

غي2  ملدة  الشركة  يدي2  الـتـدـيـي2: 

محدمسة الديد بلغ لير و لل.

  5297  : رقم  التجلري  السجل 

أكلسير.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت  سيد 202023  يوم   

.97370
ب ثلبة مقتطف مبيلن  
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  AQUAHOD    
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

معنوان مقرهل االوت لعي  : بدمار 

امالس سعيد و لعة سيدي سح لن 

فريجة - 83000 تلرمسانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجلري : 

7237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القلنون   2020 نوف 23   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة .

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  االقتضلء 

      .    AQUAHOD

غرض الشركة بإيجلز:

-أع لل أبحلث امليله للري الزراعي.

-حفر اآلبلر متركيب و يع معدات 

اآلبلر.

-سراسة متحليل مشلريع الت2كيب 

الزراعي.

عنوان املقر االوت لعي :  سمار امالس 

سعيد و لعة سيدي سح لن فريجة 

- 83000 تلرمسانت املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة  99 سنة . 

الشركة   رأس لل  مبلغ 

100.000.00  سرهم، مقدم كللتلجي:

500 حصة  الديد حدن اسكل:  

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 AL’LOHEIB ROSTAM الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   :500

للحصة.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد حدن اسكل:  عنوانه رقم 

56 تجزئة بيكيدم املحليطة-  83000 

تلرمسانت املغرب.

 AL’LOHEIB ROSTAM الديد 

.  FINLANDEعنوانه

مالعلئلية  الشخصية  -ااس لء 

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد حدن اسكل:  عنوانه رقم 

56 تجزئة بيكيدم املحليطة-  83000 

تلرمسانت املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 2 بتلريخ  بتلرمسانت  االبتدائية 

سيد 23 2020  تحت رقم 1529 .
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STE. SARSEIGE COMPTA

SARL

 Email: sarseige.compta@gmail.com

 STE BEE FORME GROUPE

LOGISTIQUE

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 

تم  بيبي   بديدي  نوف 202023   26

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدمسة ذات الخصلئص التللية :
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 STE BEE التد ية:شركة 
 -FORME GROUPE LOGISTIQUE
املقر االوت لعي: مركز سيدي بيبي 
شتوكة  اقليم  بيبي  سيدي  و لعة 

ايت بلهل.
 TRANSPORT DE  : الهدف   
 MARCHANDISE NATIONAL
 ET INTERNATIONAL POUR LE

. COMPTA D’AUTRUI
املدة:99 سنة.

الرأس لل: 100000سرهم مقد ة 
100سرهم  فئة  من  1000حصة  إج  

لكل ماحدة. 
100% أي 1000 حصة اوت لعية 

لفلئدة الحدين اخصل�سي. 
التديي2 : تم تعيين الديد الحدين 
اخصل�سي ك دي2 للشركة  ملدة  غي2 

محدمسة.           
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
القلنوني بلملحك ة االبتدائية بلنزكلن 
رقم   تحت  سيد 202023  بتلريخ   
2150 مالسجل التجلري رقم 21853                                        
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   SOCIETE BANKO.TD
 S.A.R.L A.U

إعـــــــالن عن إنشـــلء شركـــــة
 7 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
أكتوبر2020 تم تأسيس شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة بلمل يزات التللية:
  Société  BANKO.TD:التد ية

 . S.A.R.L A.U
تيحونل  حي   : املقر االوت لعي 
الغربية اسل  .                                          

سرهم   100.000.00 الرأس لل: 
حصة من فئة   10.00 مقد ة عل  

100,00 سرهم.
البنلء  املتعدسة  الهدف :االشغلل 

البيع مالشراء .
الشركلء:

بتلريخ  املزساسة   بنك  مح د   -
الزاك  اسل  اسل  ب   1992/0 /05
رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلمل  م 
حي  ب  حلليل  مالدلكن    JZ218 

تيحونة الغربية اسل )1000 حصة(

من  تبتدئ   : الدنة املللية  

سيد 23 من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة.

تدي2 الشركة حلليل من  التديي2: 

غي2  ملدة  بنك  مح د  الديد  طرف 

محدسة.

بلملحك ة  تم   : السجل التجلري 

 13 بتلريخ  كل يم  االبتدائية 

نوف 202023 تحت رقم 3183.
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 STE  AVENIR ASSISTANCE

 SARL

محرر  عرفي  عقد  ب ووب   -  1

تم تأسيس  نوف 202023    16 بتلريخ 

ذات   املدؤملية  محدمسة  شركة 

امل يزات التللية :

 AVENIR شركة   التد ية:      -

ASSISTANCE    ش.م.م. 

-الهدف:

 مدتخدم سيلرة اإلسعلف.

 - نقل املر�سى م وثث املوتى.

محل رقم  15  -املقر االوت لعي: 

زنقة 29  الجرف انزكلن. 

-املدة :   99 سنة.

 100.000  : -رأس امللل االوت لعي 

1000حصة من فئة  سرهم مجزأ إج  

100 سرهم للحصة الواحدة.

-التديي2 :  عث لن الزين العلوي.

تبتدئ   : االوت لعية   -الدنة 

ينلير  فلتح  من  االوت لعية  الدنة 

متنتهي في آخر سيد 23 من كل سنة.

لهذا  القلنوني  اإليداع  متم   -  2

هيئة  لد   الضبط  بكتلبة  املحضر 

املحك ة االبتدائية بلنزكلن  تحت رقم 

2177 مالسجل التجلري رقم 21879 

بتلريخ 8 سيد 23 2020.
من اول النسخة مالبيلن
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 AS FAMILY

CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة 

للشريك الوحيد

التأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب ووب 

تم   ، بأكلسير     2020 نوف 23    2 

انجلز القلنون ااسل�سي لشركة ذات 

الوحيد  للشريك  مدؤملية محدمسة 

ذات الخلصيلت التللية :

الشركة  تأخذ     : التد ية 

 AS FAMILY  : التللية  التد ية 

ش.م.م    CONSTRUCTION

للشريك الوحيد       .                                                                                          

الغرض : 

- منعش عقلري.

- أع لل مختلفة للبنلء.

املقر  حدس   : -املقراالوت لعي 

االوت لعي بللحي املح دي   أكلس ير.

 99 املدة: حدست مدة الشركة في 

سنة ابتداء من يوم تأسيدهل النهلئي 

بلستثنلء حللة الحل قبل   اامان.

مبلغ    في  الشركة  ملل  رأس  حدس 

100.000,00سرهم )ملئة ألف سرهم( 

فئة   من  إج 1000حصة  مقدم 

سرهم محررة بكلملهل عند    100,00

االكتتلب مموزعة ك ل يلي:

  1000    : -الديد غونيمي اح د 

حصة من فئة 100 سرهم .

غونيمي  الديد  عين  التديي2: 

اح د مدي2ا ملدة غي2 محدمسة .                                         

اإليداع  تم   : القلنوني  -اإليداع 

بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  القلنوني 

رقم   تحت   2020 سيد 23   07 يوم 

.  97382
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 STE ARINAR TRANS
 SARL

شركة ارينلرترانس ش.م.م

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تأسيس شركة  تم  نوف 202023   26

ذات امل يزات التللية:

ارينلرترانس  شركة     : التد ية   

ش.م.م .

النقل الوطني  الهدف االوت لعي: 

مالدمجي للبضلئع لفلئدة الغي2    .

رقم   1 تجزئة تلعينت  العنوان:   

1172 القليعة انزكلن ايت ملول.

املدة:    99 سنة.

 الرأس لل:    00. 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم.

من فلتح  الدنة االوت لعية:     

ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.

يدي2 الشركة الديد  التديي2:    

بنغنو مح د ملدة غي2 محدمسة. 

اإليداع  تم  التجلري:  السجل 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 

بتلريخ    بلنزكلن  االبتدائية 

سيد 202023   تحت عدس 2156  .
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AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 7    GSM :

06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

LOREA
Sarl

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
املحدمسة  

رأس للهل : 000 100 سرهم

موقع  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   09 بتلريخ  بتلرمسانت 

مدؤملية  ذات  شركة  تأسدت 

محدمسة تح ل املواصفلت التللية : 

. LOREA Sarl  التد ية
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املوضوع: موضوع الشركة هو:

املحلية  املنتجلت  تلور   )1

مسيط  أم  تلور   )2 مالحرفية 

بلالستي2اس مالتصدير.

في  محدس  االوت لعي:  رأس لل 

 1000 إج   موزع  100.000.00سرهم 

سرهم   100 بفئة  اوت لعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ممددسة كلهل. 

سللم  ونلن  االوت لعي:  املقر 

تلفالكت رقم 80  بتلرمسانت.  

 99 املدة: مدة الشركة محدسة في 

في  تلريخ تقييدهل  سنة تحتدب من 

السجل التجلري.

الشركة مدي2ة  ستكون  التديي2: 

طرف:الديد  من  محدسة  غي2  مملدة 

الدعيدي حدن.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  مقد 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 نوف 23   19 بتلريخ  بتلرمسانت 

السجل  )رقم   1 91 رقم  تحت 

التجلري 7 72 بتلرمسانت(  .
مختصر لغلية النشر
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LATIFA  &  KH  TRANS  

SARL

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

 19 في  املؤرخ  للعقد  طبقل 

شركة  تأسيس  تم  نوف 202023  

،بللخصلئص  املدؤملية  محدمسة 

التللية:

الهدف:

نقل املدتخدمين لحدلب الغي2.

 100000.00 املج وع  رأس لل 

سرهم )ملئة ألف سرهم(.

التديي2 :  لطيفة الدهبي.

رقم  »ب«  االوت لعي:بلوك  املقر 

67 حي املدي2ة ايت ملول.

املدة:99سنة.

.ICE:002678 28000018

لل ج وعة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللسجل التجلري بلملحك ة االبتدائية 

 2 2129بتلريخ   رقم  تحت  بإنزكلن 
رقم السجل التجلري  سيد 202023 

.21825
املدي2ة:
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 INGREDIENT شركة

  MOUFID
ش.م.م ذات شريك ماحد

مقرهل االوت لعي: شقة رقم 601 

بلوك ف ع لرة تيفلمين شلرع 

املقلممة كلسير

تأسيس شركة
بـ قت�سى محضر قرار الشريك   1

2020 تم  20 نوف 23  الوحيد  بـتـلريـخ 

االتفلق عل  مل يلي :

انغريديون   « شركة  -التد ية: 

 «  INGREDIENT MOUFID  موفيد

ش.م.م ذات شريك ماحد.

-الهد ف:

الحيوانية  املكونلت  إنتلج   1-  

مالت2بة.

 -2 استي2اس متصدير. 

رقم  شقة  االوت لعي:   -املقر 

بلوك ف ع لرة تيفلمين شلرع   601

املقلممة كلسير.

 : االوت لعي  امللل  -رأس 

إج    مجزأ  سرهم   100.000.00

سرهم   100 فئة  من  1000حصة 

للديد  كلهل  تروع  الواحدة  للحصة 

عزيز البعي�سي.

الديد  الشركة  يدي2  -التديي2: 

اإلمضلء  متخويله  البعي�سي  عزيز 

املنفرس ملدة غي2 محدمسة.

لهذا  القلنوني  اإليداع  متم   -  2

هيئة  لد   الضبط  بكتلبة  العقد 

املحك ة التجلرية الكل سير   بتلريخ 7 

رقم  9738  تحت  م  سيد 202023 

مالسجل التجلري رقم5311 .
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  SOCIETE  IMRANEKOUSS
S.A.R.L  AU

تــــأسيس شركـــــة
فلتح  بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
شركة  تأسيس  تم   2020 سيد 23 

ذات امل يزات التللية:
 SOCIETE      : التد ية 
. “IMRANEKOUSS” S.A.R.L AU

ذات  شركة  القلنوني:  الشكل 
مدؤملية محدمسة . 

حي املدي2ة شلرع أبوبكر    : املقر 
 08 رقم  الثللث  الطلبق  الصديق 

العيون  -املغرب. 
أشغلل  االوت لعية:  النشلطلت 

البنلء مالصرف الصحي...
سرهم   100.000.00 رأس لل: 
سرهم   100 حصة،   1000 إج   قدم 

لكل ماحدة.
صللح  الديد  إج   يعهد  التديي2: 

النقوس.
بلملحك ة  تم  القلنوني  اإليداع 
بتلريخ  بللعيون  االبتدائية 
رقم  تحت  8سيد 202023 

.2020/298 
331 P

NETAGA
تأسيس شركة                                                     
نوف 23  طبقل للعقد املؤرخ في12 
ااسل�سي  القلنون  مضع  ثم   2020
محدمسة  مدؤملية  ذات  لشركة 
مشريك ماحد عل  النحو التلجي:                                                                                                   

.      NETAGA :  اسم الشركة
الهدف:

 مصبنة.
 06 رقم  محل  االوت لعي:  املقر   

تجزئة الوفلق اكلسير.
املدة:  99 سنة .

سرهم   10000.00 الرأس لل:  
 100 حصة مقلبل   100 مقد ة إج  

سرهم للحصة .
التديي2:   الديدة الدللكة انويب.
 ااربلح %5 للذخي2ة مالبلقي حدب 

قرار الشركلء  .

تبتدئ من فلتح ينلير إج    : الدنة 
غلية 31 سيد 23.

التجلرية  بلملحك ة  اإليداع  تم   
تحت  سيد 202023   7 بلكلسير بتلريخ 

رقم 97397.
332 P

 STE NEGOCE TANSPORT
  LOGISTIQUE

SARL AU
ICE : 002657291000066

إعالن عن تأسيس شركة محدمسة 
املدؤملية

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 
شركة  تأسيس  تم  نوف 202023   3
محدمسة املدؤملية ذات الخصلئص 

التللية : 
 STE NEGOCE  : التد ية 
 TRANSPORT LOGISTIQUE  Sarl

. AU
زنقة  ملرس  حي  االوت لعي:  -املقر 

216 رقم 03 الدشي2ة الجهلسية.
-الهدف: 

نقل البضلئع لحدلب الغي2.
االوت لعي.100000  -الرأس لل 

سرهم.
-التديي2 :مح د لطفي .

-املدة: 99 سنة.
-الدنة املللية :  فلتح ينلير حتى31 

سيد 23 .
بللسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  2152 رقم  تحت  بلنزكلن  التجلري 
بتلريخ   سيد 202023  رقم السجل 

التجلري 21855.
333 P

 MOURIZ CLEAN
تأسيس شركة سات مدؤملية 

محدمسة
أكتوبر   27 املؤرخ  للعقد  طبقل 
محدمسة  شركة  تأسيس  تم   2020

املدؤملية بللخصلئص التللية : 
MOURIZ CLEAN االسم : 

الهدف : مصنع كي لميلت بللج لة 
رأس لل املج وع : 100.000
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التديي2 : الديد موسلمات راس . 

الديد بلريز مح د.

سكني  مج ع   : االوت لعي  املقر 

اكدال رقم 6 3 ايت ملول. 

املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القلنوني  اإليداع  تم 

 بللسجل التجلري بلملحك ة االبتدائية

 25 بتلريخ    2078 بلنزكلن تحت رقم 

نوف 23 2020.

334 P

STEMMR PHARMA

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس شركة  تم   2020 نوف 23    

ذات املدؤملية املحدمسة مخلصيلتهل 

كللتلجي : 

 STEMMR PHARMA  : التد ية 

s.a.r.l

ذي  ـ ـ1  املرس   : االوت لعي  املقر 

الرسم العقلري عدس 60/38981 حي 

املرس الدشي2ة.

الهدف االوت لعي : بلرافلرمل�سي.

مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 سرهم مقد ة عل    100.000

للواحدة  سرهم   100 حصة من فئة 

لصللح : 

حصة   500  : الديد امين مت ي2 

50.000 سرهم.

 500  : معرمف  سهلم  مالديدة 

حصة 50.000 سرهم.

تديي2 الشركة : يتم تديي2 الشركة 

من طرف الديد امين مت ي2 مالديدة 

سهلم معرمف.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

 26 يوم   2091 رقم  تحت  النزكلن 

السجل التجلري رقم   2020 نوف 23 

.21785

335 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 06 0109989

 STE

GROUPE2ECOLOGIQUE

تأسيس شركة سات املدؤملية 
املحدمسة 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب ووب   -  1

تم   2020 نوف 23   18 بتلريخ  بأكلسير 

ذات  لشركة  ااسل�سي  النظلم  مضع 

تك ن  مالتي  املحدمسة  املدؤملية 

م يزاتهل في ل يلي :

 STE  : التد ية  

  G ROU P E 2 E CO LOG IQU E

.S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

لحدلب  أم  الخلص  لحدلبهل  سواء 

أي سملة أخر   مفي  املغرب  في  الغي2 

في ل يلي :

تدويق االكيلس ماملواس البالستيكية.

مقر الشركة : حي العرب بلوك 07 

زنقة 17 رقم 19 تكوين أكلسير.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تلريخ تكوينهل النهلئي.

رأس لل  يبلغ   : الشركة  رأس لل 

 100.000 سرهم  ألف  ملئة  الشركة 

مقدم إج  ألف حصة ذات ملئة 100 

سرهم كقي ة للحصة الواحدة، مكتتبة 

ممخصصة كليل  القي ة   ممدفوعة 

للشركلء اآلتية :

 الديد بوعنلن عبد القلسر أسلمة  

1000 حصة.

الدنة املللية : تبتدئ في فلتح ينلير 

متنتهي في 31 سيد 23.

الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 

بوعنلن عبد القلسر أسلمة ملدة غي2 

محدمسة.

القلنوني لد  كتلبة  تم اإليداع   

بلكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت عدس   2020 سيد 23   2 بتلريخ 

.973 9

336 P

 GROUP TREEBEEN
TRAVAUX

 S.A.R.L
كــــــــرمب تــــــــريـــــبيــــن تـــــــرافــــو ش.م.م
انشلء شركة محدمسة املدؤملية

بأكـلسير  عرفـــي  عــقد  ب قت�سى 
2020 تم تأسيس  16 سبت 23  بتلريخ 

شركة محدمسة املدؤملية.
تــــــرافــــو  تـــــــريــــبين  كـــــرمب   : االسم 

ش.م.م.
الحرة  االشغلل   : الشركة  هدف 

مالبنلء. 
- الدفلي  الطلبق   : الشركة   مقر 
 - حي تلبيل   - تجزئة أسمنرار   -  5 رقم 

تلوين - تلرمسانت. 
املدة : محدمسة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدس   : الرأس لل 
 1000 اج   مقد ة  سرهم   100.000
للواحدة  سرهم   100 حصة من فئة 

مقد ة كللتلجي : 
يلسين بنعشل 1000 حصة.

بنعشل  يلسين  الديد   : التديي2 
غي2  مملدة  للشركة  الوحيد  املدي2 

محدمسة.
الصلفية  االربلح  توزع   : االربلح 
عل   القلنونية  االقتطلعلت  بعد 

الشركلء.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 
 2020 سيد 23   7 بتلريخ  بتلرمسانت 

تحت رقم 2 15.
الخالصة مالتذكي2

337 P

GENRE COSMETICS شــركة
SARL

 شركة ذات مدؤملية محدمسة، 
رأس ـــللهل 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : ع لرة أمزيل 
مالزرك�سي، شلرع املقلممة، الحي 

الصنلعي، أكلسير
تـأسـيـس شــركة

 23 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 
التأسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

تح ل الخصلئص التللية : 

 GENRE شركة   : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

.»COSMETICS »SARL

مدؤملية  ذات  شركة   : الشكل 

محدمسة.

منتجلت  إنتلج   : الـ ـوضـــــوع 

ممدتحضرات التج يل.

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

غي2  أم  مبلشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مبلشرة بهدف الشركة.

أمزيل  ع لرة   : الـ ـقر االوـتـ لعــي 

الحي  املقلممة،  شلرع  مالزرك�سي، 

الصنلعي، أكلسير.

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيدهل. 

 100.000  : الشركـــة  رأس ـــلل 

1.000 حصة من  سرهم مقد ة عل  

فئة 100 سرهم.

الديدة   -  : ممدله تهم  الشركلء 

سرهم   50.000 صوفيل  منصوري 

مقلبل 500 حصة.

الديدة مدعوسي الزهرة 50.000 

سرهم مقلبل 500 حصة.

 5 يتم اقتطلع ندبة %   : ااربـــــــــلح 

من ااربلح لالحتيلط القلنوني مالبلقي 

يوزع ام  سواء  حدب تقرير الشركلء 

ينقل.

من  الشركة  تدي2   : الـتدـيـيــــــــــــــــــر 

منصوري  الديدة  من  كل  طرف 

صوفيل مالديدة مدعوسي الزهرة.

حق اإلمضلء : أعطي حق اإلمضلء 

املشت2ك لكل من الديدة منصوري 

صوفيل مالديدة مدعوسي الزهرة.

الدنـــة االوت ـلعيـة : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 

 3 بتلريخ  اكلسير  التجلرية  املحك ة 

سيد 23 2020 تحت رقم 97362.
للخالصة البيلن

338 P
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SOCIETE FRERO
 SARL

CONSTITUTION

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

رأس للهل 000 100 سرهم

املقر االوت لعي سمار ال23ج اربعلء 

الدلحل تزنيت

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

تم انجلز القلنون   2020 نوف 23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة ذات املواصفلت التللية : 

 SOCIÉTÉ FRERO  : التد ية 

.SARL

غرض الشركة : مركب ريل�سي. 

التي  الع ليلت  انجلز كل  مع ومل 

مبلشرة  غي2  أم  مبلشرة  عالقة  لهل 

بللع ليلت املذكورة مالتي من شلنهل 

أن تدلهم في تن ية الشركة.

 99 تأسدت الشركة ملدة   : املدة 

في  تقييدهل  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجلري.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم    100.000 مبلغ  في  الشركة 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم لفلئدة كل من : 

الديد اح د اه و 250 حصة.

الديد العربي اه و 150 حصة.

 150 اه و  هللا  عبد  الديدة 

حصة.

الديد مح د اه و 150 حصة.

الديد ابراهيم اه و 150 حصة.

الديد هشلم اه و 150 حصة.

اه و  اح د  الديد  تعيين  تم 

كلمل  تح له  مع  للشركة  ك دي2 

الصالحيلت حدب القلنون ااسل�سي 

للشركة.

تم انجلز اإليداع القلنوني بكتلبة 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

بتيزنيت بتلريخ 2 سيد 23 2020 تحت 

رقم 769.

339 P

 FRANCE SALONS شركة
 SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم مضع القلنون   ،2020 نوف 23   17

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

ذات املواصفلت التللية : 

 FRANCE  : التد ية   -  1

.SALONS

2 - الهدف االوت لعي : 

 MARCHAND DE SALONS ET

FAUTEUILLES

الطلبق   : االوت لعي  املقر   -  3

حي   1 8 رقم  سيلن  ع لرة  الدفلي 

فونتي العليل اكلسير.

  - الرأس لل االوت لعي 100.000 

سرهم مقدم إج  1000 حصة من فئة 

100 سرهم.

5 - املدة االوت لعية : 99 سنة.

تعيين  تم   : الشركة  تديي2   -  6

الحدن  الديد  للشركة  ك دي2 

سكن2ي مالديد عبد الدالم امجلض.

التجلري  السجل  في  التقييد  تم 

 08 بلملحك ة التجلرية الكلسير بتلريخ 

سيد 23 2020 تحت عدس09 97.

تم التسجيل في السجل التجلري 

بلملحك ة التجلرية الكلسير تحت عدس 

. 5333

340 P

ا ئــتــ ــل نــيــة ريــــش كــــونـت

مكتب الديد حلرف ع لر

شقة 6 رقم 23 زنقة خللد بن الوليد الداخلة 

- أكلس ير-

Sté FISH-BIKE شــركة
  SARL

تـأسـيـس شـركة ذات ا ملـدـؤملـية 
املحدمسة.

ب ووب عقد عرفي ت ت املصلسقة 

 2020 أكتوبر   13 بتلريخ  عليه 

ذات  شركة  تأسيس  تم  بإنزكلن، 

بلملواصفلت  املحدمسة  املدؤملية 

التللية : 

االسم : Sté FISH-BIKE ش. م. م. 

سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 

ساخل املغرب أم بللخلرج إج  تحقيق 

ااغراض التللية : 

أاكالت الدريعة ممقهي  مطعم، 

- م ون الحفالت ماملنلسبلت متنظيم 

املهرولنلت.

تجزئة رقم  17،   : املقر الرئي�سي 

حي املرس الدشي2ة الجهلسية إنزكلن.

في  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000

سرهم   100 قي تهل  اوت لعية  حصة 

لكل ماحدة منهل موزعة كلاتي : 

الديد يلسين بيقندارن : 0.000  

أي 00  حصة.

  0.000  : بيقندارن  رضل  الديد 

أي 00  حصة.

الديدة سنلء بيقندارن : 20.000 

أي 200 حصة.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد رضل بيقندارن مالديدة سنلء 

بيقندارن ملدة غي2 محدسة.

لد   الضبط  بكتلبة  اإليداع  تم 

 3 املحك ة اإلبتدائية بإنزكلن بتلريخ 

سيد 23 2020 تحت رقم 6 21.
لـلـنسخ ماإلشـلرة

341 P

ILDA TRANSPORT شركة

SNC 

إنشـــلء شركـــــة

 12 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 نوف 23 

تضلمنية التللية : 

 ILDA TRANSPORT   : التد ية  

. SNC

املقر االوت لعي   :  3  بلوك S حي 

الصحراء طلن طلن.

سرهم   100.000  : الرأس لل 

فئة  من  حصة   1000 عل   مقد ة 

100 سراهم.

الهدف  : 
بيع مشراء اإلطلرات،

إصالح اإلطلرات متج يعهل،
ت لثل اإلطلرات،
موازنة اإلطلرات.

الشركلء : 
علي امليزاز، مغربي، مزساس بتلريخ 
.JF 3  3 1990 ملي  2، ب. م. ت

مزساس  مغربي،  امرير،  عدنلن 
ت  م.  ب.   ،19 سبت 23   1991 بتلريخ 

.JF 361 
تبتدئ من فلتح   : الدنة املللية  
كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.
التديي2 :  تدي2 الشركة حلليل من 

طرف : 
مدير  امرير  معدنلن  امليزاز  علي 

مشلرك ملدة غي2 محدسة.
تم بلملحك ة    : السجل التجلري  
االبتدائية بطلنطلن بتلريخ   سيد 23 

2020 تحت رقم 5627.
342 P

مكتـــب حدلبــلت ســرما ش. م.م.
ع ــلرة سامو شــلرع مح د الدلسس ايت ملــول

الفلكس : 65-22- 2-28-05 الهلتف : -05-28

2 -72- 6

 Sté IFRANE SAKANE
 SARL

رأس للهل 100.000 سرهم 
تأسيس شركة

تأسدت  عرفي  عقد  ب ووب 
املحدمسة  املدؤملية  سات  شركة 
بتلريخ   2020 نوف 23  تحت إسم  2 

 IFRANE SAKANE SARL
- هدفهل : منعش عقلري.

-العنوان التجلري : ع لرة املوحب 
15 حي  رقم   E 13 بلوك  محل رقم   

الدخلة أكلسير. 
سرهم   100.000  : رأس للهل   
كل  قي ة  حصة   1000 إج   موزعة 

حصة 100سراهم، موزعة ك ل يلي :
الديد املوحب ع ر : 700حصة.
 300  : مح د  املوحب  الديد 

حصة.
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تم تعيين الديد   : تديي2 الشركة 

ملدة  للشركة  مدي2ا  ع ر  املوحب 

كلمل  تخويله ل  مع  محدمسة  غي2 

الصالحيلت حدب القلنون االسل�سي 

للشركة.

تلريخ  من  سنة   99  : املدة   -

تأسيدهل.

ب كتب  تم  القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

 3 بتلريخ   97357 رقم  تحت  بأكلسير 

سيد 23 2020.

 IFRANE الشركة  سجلت 

التجلري  بللسجل   SAKANE SARL

 3 بتلريخ    5287 رقم  تحت  بأكلسير 

سيد 23 2020.

343 P

SOCIETE  I WANT
S.A.R.L AU 

تــــأسيس شركـــــة
  12 بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 

نوف 23 2020 تم تأسيس شركة ذات 

امل يزات التللية : 

 SOCIETE I WANT  : التد ية 

.S.A.R.L AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة. 

: حي الوحدة زنقة الصنوبر  املقر 

رقم 62 املر�سى العيون -املغرب 

التجلرة   : االوت لعية  النشلطلت 

خدملت  اإللكت2منية،  مالتجلرة 

عقلرية.

قدم  سرهم   100.000  : رأس لل 

لكل  سرهم   100 حصة،   1000 إج  

ماحدة.

يعهد إج  الديد مح د   : التديي2 

اوضليري.

بلملحك ة  تم  القلنوني  اإليداع 

سيد 23  االبتدائية بللعيون بتلريخ   

2020 تحت رقم 2956/2020.

344 P

 STE HYGITRADE 
 SARL AU 

ICE. 002620082000080

تأسيس شركة محدمسة املدؤملية
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   12

محدمسة املدؤملية ذات الخصلئص 

التللية : 

  STE HYGITRADE  : التد ية 

.Sarl AU

حي املرس زنقة   : املقر االوت لعي 

216 رقم 6 سشي2ة الجهلسية.

-الهدف : تجلرة علمة.

 100.000  : -الرأس لل االوت لعي 

سرهم.

-التديي2 : الحدين تغبول.

-املدة : 99 سنة.

-الدنة املللية : فلتح ينلير حتى 31 

سيد 23.

بللسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 2085 رقم  تحت  بلنزكلن  التجلري 

بتلريخ 26 نوف 23 2020 رقم السجل 

التجلري 21783.

345 P

  DAOUFYS TRANSIT PRO

 SARL
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   11

محدمسة املدؤملية ذات الخصلئص 

التللية : 

 DAOUFYS TRANSIT : التد ية-

.PRO Sarl

: شقة رقم  10  -املقر االوت لعي 

اقلمة 6 بل ي2 صونبل أكلسير.

-الهدف : معشر )النقل ال23ي(.

 100.000  : -الرأس لل االوت لعي 

سرهم.

-التديي2 : املصطفى اسهينة.

-املدة : 99 سنة.

-الدنة املللية : فلتح ينلير حتى 31 
سيد 23.

املحك ة  ب  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  9737  تحت  بأكلسير  التجلرية 
2020 رقم السجل  بتلريخ   سيد 23 

التجلري 5303 .
346 P

 STE COMPLEXE SOUSSIA
SERVICES

تـأسـيـس شــركة
 8 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   
القلنون  مضع  تم   2020 سيد 23 
التلسي�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

تح ل الخصلئص التللية : 
 STE COMPLEXE«  : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

.»SOUSSIA SERVICES SARL
املدؤملية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدمسة.
متوزيع  شراء  بيع،   : الـ ـوضـــــوع 

املواس البيت2ملية ممشتقلتهل.
: شلرع الحدن  الـ ـقر االوـتـ لعــي 

2 طريق امالس سعيد امالس تلي ة.
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 100.000  : الشركـــة  رأس ـــلل 
سرهم.

الـتدـيـيــــــــــــــــــر : الديد : قيوح ابراهيم 
.J 53600 رقم البطلقة الوطنية

فلتح  من   : االوت ـلعيـة  الدنة   
ينلير إج  31 سيد 23 من نفس الدنة.

لقد تم التسجيل القلنوني لد    
في  بتلرمسانت  االبتدائية  املحك ة 
 7261 رقم  تحت  التجلري  السجل 

بتلريخ 8 سيد 23 2020.
347 P

 COCINAS JOSE
انشلء شركة

شركة محدمسة املدؤملية الشريك 
الوحيد 

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى     
تم مضع القلنون   2020 سبت 23   2 
ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

ذات امل يزات التللية :

.COCINAS JOSE : االسم

هدف الشركة :

بيع متركيب املطلبخ العصرية.

املدة : محدسة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدس   : الرأس لل 

 1000 اج   مقدم  سرهم   100.000

للحصة  سرهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتلبهل للديد خو�سي 

لويس كوميز سيلز.

-التدي2 : تم تعيين الديد خو�سي 

لويس كوميز سيلز ك دي2 للشركة ملدة 

صالحية  إعطلئه  مع  محدمسة  غي2 

اإلمضلء اإلساري مالبنكي.

لتكوين   5% اقتطلع  يتم  ااربلح 

عليه  املنصوص  االحتيلطي  الرصيد 

قلنونل

اإليداع  تم  القلنوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

تحت  بللعيون  االبتدائية  املحك ة 
نوف 23   9 بتلريخ   2618/2020 رقم 

.2020
للخالصة مالتذكي2

حدــن قبــلل 

348 P

CHEBBAH TRANS
تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة 
RC : 45293 / AGADIR

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

 7 بتلريخ  بلكلسير  تم  عرفي  عقد 

ذات  شركة  تأسيس   2020 أكتوبر 

مدؤملية محدمسة من شريك ماحد 

مواصفتهل كللتلجي :

.CHEBBAH TRANS  : التد ية

الهد ف االوت لعي :

مقلمل نقل البضلئع مطنيل مسمليل 

لحدلب الغي2.

االستي2اس مالتصدير.

مسيط.

 5 رقم  شقة   : االوت لعي  املقر 

اسرار  ال23كة   1 ع لرة  االمل  الطلبق 

اكلسير.
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املدة : 99 سنة. 
 100.000  : الرأس لل االوت لعي   
حصة   1000 إج   مقد ة  سرهم 
سرهم للدهم   100 اوت لعية بقي ة 

مقد ة كللتلجي :  
 1000  : شبلح  مح د  الديد 

حصة.
شبلح  مح د  الديد   : التديي2 

ك دي2 للشركة. 
من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير إج  31 سيد 23.
الفصل  مقد ة حدب   : ااربلح 

17 من قلنون الشركة
إيداعه  تم   : القلنوني  اإليداع 
بلملحك ة التجلرية بلكلسير تحت رقم 

97363 يوم 03 سيد 23 2020.
 للخالصة مالبيلن 

348P مكرر

 BOUNAGE NEGOCE
 SARL AU

إنشـــلء شركـــــة
 23 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 أكتوبر 
محيد  بشريك  املدؤملية  محدمسة 

ذات امل يزات التللية : 
  BOUNAGE NEGOCE : التد ية

.SARL AU
املقر االوت لعي : حي املقلممة رقم 

29 زنقة 07 كل يم.
سرهم   100.000   : الرأس لل  
فئة  من  حصة   1000 عل   مقد ة 

100 سرهم.
الهدف : مقلمل أع لل أم إنشلءات 

مختلفة.
تجلرة علمه.

الشركلء : 
املزساس  إبراهيم  بونعلج  الديد 
لقصلبي  ب   1983 ملي  بتلريخ  1 
لبطلقة  الحلمل  كل يم،  تكوست 
 JA  98275 رقم  الوطنية  التعريف 

1000 حصة.
تبتدئ من فلتح    : الدنة املللية   
كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.

التديي2  :  تدي2 الشركة حلليل من 
طرف الديد بونعلج إبراهيم ملدة غي2 

محدسة.
تم بلملحك ة    : السجل التجلري  
12  نوف 23  االبتدائية بكل يم بتلريخ 

2020 تحت رقم 3177.
349 P

BOUALAM JET شركة
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23   9
ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

ذات امل يزات التللية : 
.»BOUALAM JET « : االسم

املقر االوت لعي : بلوك أ8 رقم 35 
حي القدس أكلسير.

أليلت  كراء   : االوت لعي  الهدف 
الريلضية البحرية.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلهل بللسجل التجلري.

الرأس لل  حدس   : الرأس لل 
مقدم  سرهم   100.000 في  الشركة 
سرهم   100 حصة بقي ة   1.000 إج  

للحصةالواحدة.
. 52 5 بوعالم الحدن   : املدي2 
بلملحك ة  التجلري  السجل  رقم 

التجلرية بأكلسير.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بتلريخ  97309 عدس  تحت   بأكلسير 

30 نوف 23 2020.
املدي2

350 P

 BOUABDشركة
CONSTRUCTION

ش.م.م ش.م
راس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : زنقة 13، حي تدارت 
أنزا، أكلسير

ICE 002643420000066
تأسيس الشركة ذات مدؤملية 

محدمسة بشريك محيد
1. التأسيس : 

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكلسير 
نظلم  خلق  تم   2020 أكتوبر  في19 
تأسيس الشركة ذات امل يزات التللية :

مدؤملية  ذات  شركة   : الشكل  
محدمسة بشريك محيد.

 BOUABD شركة   : التد ية  
.CONSTRUCTION

الهدف  : تهدف الشركة إج  : 
أع لل البنلء مالديكور. 

حي   ،13 زنقة   : االوت لعي   املقر 
تدارت أنزا، أكلسير. 

حدست مدة   : املدة االوت لعية  
الشركة في 99 سنة.

بوعلبد  الديد  تعيين   : التديي2 
البطلقة  عل   الحلصل  خليفة، 
الوطنية رقمY30 36، ماملقيم ببلوك 
الصنلعي،أكلسير،  الحي   ،88 رقم    
مدي2 محيد للشركة ملدة غي2 محدمسة.
مع ذلك، ستلتزم الشركة بتوقيع 

املدي2. 
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
مجزء  سرهم   100.000 في  الشركة 
عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم 
الشكل  عل   موزعة  الواحد  للدهم 

التلجي : 
الديد : بوعلبد خليفة   : 1000 : 

حصة أي : 100.000.00 سرهم 
تم اإليداع   : القلنوني  اإليداع   .2
بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  القلنوني 
رقم  تحت   2020 نوف 23   19 بتلريخ 

.97161
351 P

 EZ UNIVERS شركة
ااسل�سي  القلنون  ب قت�سى 
نوف 23   25 بتلريخ  املؤرخ  للشركة 
تكونت شركة ذات املدؤملية   2020

املحدسة.
 EZ UNIVERS : مد لة

رأس للهل : 20.000 سرهم.
الهدف االوت لعي : 

مإصالح  متوزيع  متركيب  بيع 
ماملراقبة  املعلوميلت  أوهزة  مصيلنة 

عن بعد ماالتصلالت.
التدويق االلكت2مني ماإلشهلر. 

سيدي  بنجرار   : االوت لعي  املقر 
بيبي شتوكة ايت بلهل. 

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلهل بللسجل التجلري. 

رأس لل الشركة مقدم ك ل يلي : 
 100 الرمساني  توفيق  الديد 

حصة.
الديد عت لن زغال -  100 حصة.

من  كل  عين   : الشركة  تدي2 
الدلسة توفيق الرمساني معت لن زغال 
ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدمسة. 

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 
فلتح ينلير متنتهي في 31 سيد 23.

بلملحك ة  تم   : القلنوني  اإليداع   
سيد 23  اال بتدائية بلنزكلن بتلريخ   

2020، تحت رقم 2158
352 P

ERRAJI RIHAB 
 SARL

RC : 7239
 تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  2  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 
املدؤملية  ذات  لشركة  التلسي�سي 
املحدمسة تح ل الخصلئص التللية : 
  ERRAJI RIHAB  : الـتـدـ يـــــــــــــــة   

.SARL
الشركة ذات املدؤملية   : الشكل 

املحدمسة.
غي2  اامتعة  نقل   : الـ ـوضـــــوع 
الغي2  لحدلب  الحجز  في  املصحوبة 
مالدملية  الوطنية  البضلئع  نقل   /
نقل أنواع البضلئع   / لحدلب الغي2 
الحضرية  املنلطق  في  ماإلرسلليلت 

مفي ل بينهل.
مركز سيدي   : االوـتـ لعــي  الـ ـقر 
مو�سى الح ري، قيلسة سيدي مو�سى 

الح ري، ع للة تلرمسانت. 
مــــــدة الشركــــــة   : 99 سنة. 

رأس ـــلل الشركـــة : مئة ألف سرهم. 
الراجي  يوسف   : الـتدـيـيــــــــــــــــــر 

مالعربي الراجي.
لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
بتلريخ  1530 رقم  تحت   تلرمسانت 
 2 سيد 23 2020 رقم سجلهل التجلري 

هو 7239. 
353 P
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شركة الفيزييل ش م م 
 STE ELVISUEL SARL

زنقة 00  رقم 06 حي النهضة اكلسير

السجل التجلري رقم 851   اكلسير

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تلسيس شركة  تم  اكتوبر2020   01

ذات املدؤملية املحدمسة. 

- التد ية : الفيزييل.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل   -

املدؤملية املحدمسة. 

متطوير  تص يم   : الهدف   -

تكنولوويل املعلوملت.
00  رقم  : زنقة  - املقر االوت لعي 

06 حي النهضة اكلسير. 
- راس امللل : حدس في مبلغ 0.000  

00  حصة بقي ة  سرهم مقد ة اج  

منهل موزعة  لكل ماحدة  سرهم   100

ك ل يلي : 

- الديد انس الزهيدي : 100حصة. 

- عالجي إس لعيل 100 حصة.

- عالجي الحدن 100 حصة.

- الطللب شي لء 100 حصة.

عالجي  الديد  عين   : -التديي2 

ثالث  ملدة  للشركة  مدي2  إس لعيل 

سنوات.

من تلريخ  99 سنة ابتداء   : -املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجلري 

فلتح  من   : االوت لعية  -الدنة 

ينلير اج  31 سيد 23 من كل سنة. 

لد   القلنوني  االيداع  تم 

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

بلكلسيربتلريخ 26 أكتوبر 2020 تحت 
رقم 96851.

354 P

LOGISTICIEN
العنوان : حي الحلوب بلوك 08 

تيكوين أكلسير

تحت  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 27 بتليخ  الشخ�سي مؤرخ  االمضلء 
القلنون  مضع  تم   ،2020 نوف 23 

الخصلئص  ذات  لشركة  ااسل�سي 

التللية :

 : القلنونية  التد ية 

.LOGISTICIEN

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

الحلوب  حي   : االوت لعي  املقر 

بلوك 08 تيكوين أكلسير.

الغرض االوت لعي : نقل البضلئع 

النقل  في  ممسيط  مكيل  للغي2 

مالخدملت اللوودتية.

للبضلئع  مالدمجي  الوطني  النقل 

مسلئل  متأوي2  كراء  ماإلرسلليلت 

النقل.

الخدملت،  و يع  علمة  مبصفة 

التي  التجلرية  ماملبلسالت  املعلمالت 

من شأنهل أن تنمي متوسع من نشلط 

الشركة.

حدس   : االوت لعي  الراس لل 

مدفوعة  كلهل  سرهم   100.000 في 

 1000 ممحررة بللكلمل ممقد ة إج  

سرهم   100 بقي ة  اوت لعية  حصة 

للشريك  مكلهل  الواحدة  للحصة 

الوحيد الديد اح د اليزغي.

تم تعيين الديد اح د   : التديي2 

اليزغي مدي2ا محيدا للشركة ملدة غي2 

محدمسة.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجلري 

بلملحك ة التجلرية بأكلسير.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

سيد 23 من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة.

ااربلح  من   %5 تخصم   : ااربلح 

مالبلقي  القلنوني  االحتيلط  لتأسيس 

الج عية  تصرف  تحت  يوضع 

الع ومية للشركة.

بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بأكلسير بتلريخ 8 سيد 23 2020، تحت 

بللسجل  ماملسجلة   97 03 الرقم 

التجلري التحليلي رقم 5321 .
للنشر مالبيلن

355 P

 PARAPHARMACIE BEAUTY
WISH

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة من شريك ماحد

ب قت�سى عقد عرفي حرر في انزكلن 
تأسيس  تم   2020 يونيو   22 بتلريخ 
من  محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

شريك ماحد لهل امل يزات التللية :
 PARAPHARMACIE  : التد ية 

BEAUTY WISH ش م م ش م.
ماملواس  املنتجلت  تجلرة   : الهدف 

الصيدالنية مالطبية.
مكرر  رقم  1   : االوت لعي  املقر 
زنقة 02  حي اموكلي سشي2ة الجهلسية 

انزكلن.
الديدة خديجة برسعي   : التديي2 

ملدة غي2 محدمسة.
 100.000  : الشركة  رأس لل 

سرهم.
تم اإليداع القلنوني : لد  املحك ة 
يوليو   15 بتلريخ  بلنزكلن  االبتدائية 

2020، تحت رقم 901.
سجل تجلري رقم 1 206.

للخالصة ماإلشهلر

356 P

BOUFZOUZ IMEX
SARL AU

تأسيس شركة محدمسة املدؤملية
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 
19 أكتوبر 2020، تم تأسيس شركة 
محدمسة املدؤملية ذات الخصلئص 

التللية :
 BOUFZOUZ IMEX  : التد ية 

.SARL AU
 1 الوحدة  حي   : االوت لعي  املقر 
 2 3 رقم  أ  بلوك  الحدي ة  شلرع 

العيون.
الهدف : أع لل حرة.

 100.000  : االوت لعي  الرأس لل 
سرهم.

التديي2 : عبد هللا بوفزمز.
املدة : 99 سنة.

بللسجل  الشركة  تسجيل  تم 
أكتوبر   23 بتلريخ  بللعيون  التجلري 

.2020

رقم السجل التجلري 33557.

357 P

مروك أدفيزر وبروبرتي
تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة
يونيو   17 في  طبقل للعقد املؤرخ 

أسفيزر  مرمك  تأسيس  تم   ،2020

مبرمبرتي بللخصلئص التللية :

االسم : مرمك أسفيزر مبرمبرتي.

الهدف : العقلر مإسارة العقلر.

 100.000  : املج وعة  رأس لل 

سرهم.

التديي2 : أنس الدبيطي.

شلرع العركوب   : املقر االوت لعي 

رقم 1/ 772 الداخلة.

املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 

 11 5 /2020 رقم  تحت  بللداخلة 

بتلريخ   سيد 23 2020.

 16821 رقم  التجلري  السجل 

الداخلة.

358 P

شركة اوطاطا مسنجري
تلسيس شركة 

سبت 23  طبقل للعقد املؤرخ في   

سل�سي  اال  القلنون  مضع  تم   2020

محدمسة  مدؤملية  ذات  لشركة 

مشريك محيد مم يزاتهل كللتلجي :

- اال سم : شركة امطلطل مدنجري 

 - البضلئع  النقل   : الهدف   -

اإلرسلليلت 

- املقر اال وت لعي : زنقة أركلن رقم 

98 بلوك 5 حي بلني طل طل

 : الرأس لل   - سنة   :  99 املدة   -

 1000 اج   مقد ة  سرهم   100.000

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة

للد خي2ة  ملئة  في   5  : ربلح  اال   -

مالبلقي حدب قرارات الشركلء 
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- التديي2 : الديد مصطفى اكي2ار 

: تبتدئ من  - الدنة اال وت لعية 

فلتح ينلير اجئ 31 سيد 23 من كل سنة 

التسجيل  تم   : التجلري  السجل 

بلملحك ة اال بتدائية بطل طل

 تحت رقم 601 بتلريخ 02 اكتوبر 

2020

359 P

شركة محمد بركات نقل
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

 9 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

يوليو 2019، تم تأسيس شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة التللية :

بركلت  مح د  شركة   : التد ية 

نقل ش.م.م.

املدتخدمين  نقل   : الهدف 

لحدلب الغي2.

حي   1263 رقم   : املقر االوت لعي 

بندركلم الفرح اكلسير.

سنة ابتدءا من تلريخ   99  : املدة 

التأسيس.

لشواي   املوج   عبد    : الشركلء 

1000  حصة.

سرهم   100.000  : الرأس لل 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد  عبد املوج  لشواي.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.

اإلربلح  من   5% تخصم   : ااربلح 

لتكوين االحتيلط القلنوني.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  القلنوني 

رقم تحت    2019 سبت 23   27 بتلريخ 

.88066

360 P

 MARAGA IMPORT شركة
EXPORT
SARL
تعديل

بتلريخ  محرر  محضر  ب قت�سى 
قرر الج ع العلم   2020 نوف 23   2 
 MARAGA لشركة  االستثنلئي 

IMPORT EXPORT SARL  مل يلي : 
حل مدبق للشركة.

تعيين الديد عبد الهلسي بوعدي 
ك صفي للشركة.

بلملقر  التصفية  مقر  تحديد 
 REZ DE للشركة  االوت لعي 
 CHAUSSEE N° 56 BLOC A5 CITE

.AL QODS AGADIR
تم اإليداع القلنوني لد  كتلبة   -
اكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

 .97368
361 P

 PROMARKETING الشركة
ش م م

 مقرهل الرئي�سي : زنقة أكلي رقم 3  
حي الدالم اكلسير 

االستثنلئي  العلم  الج ع  قرر 
2019 نوف 23   25 بتلريخ   املعقد 

مل يلي : 
   - الحل املدبق للشركة.

ابوبكر  الشلوع  الديد  تعيين   -  
مكلفل بللتصفية.

املذكور  الشركة  مقر  تحديد   -  
أعاله مقرا لتصفية الشركة.

 ملقد تم اإليداع القلنوني ب كتب 
بٲكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2019 سيد 23   30 بتلريخ 

.89076
362 P

STE STRECTFOUR  
 SNC

Liquidation  
التصفية  إغالق  ب ووبه  تم 
نوف 23    20 للشركة الغي2 املنعقد في  

.2020

في  ممضعهل  للشركة  مدبق  حل 
تصفية

البوورفلمي  إس لعيل  تعيين 
مصفي للشركة

تثبيت مقر التصفية في شلرع تكنل 
رقم 52 كل يم

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2020 سيد 23   3 بكل يم  االبتدائية 

تحت رقم 2020.310
363 P

STE DIAB IKHWAN
SARL

RC N° 4781
املقر االوت لعي : رقم 06 قدلرية 

الهنلء. شلرع مح د الخلمس. 
امالستلي ة 

تغيي2ات قلنونية
 28 بتأريخ  ب قت�سى عقد عرفي   
أكتوبر 2020 تم مضع محضر الج ع 

العلم يح ل الخصلئص التللية : 
 DIAB IKHWANتم حل شركة  -

حال مدبقل.
 DIABشركة تصفية  تم   -

.IKHWAN
لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
املحك ة االبتدائية بتلرمسانت يـوم17 
 /  1 81 تحت رق ين   2020 نوف 23 

.1 82
364 P

 Société PRESTIGEROY
IMPORT
SARL D’A.U

الفسخ املدبق للشركة
 ب قت�سى محلضر القرار االستثنلئي
املحدمسة  املدؤملية  ذات  للشركة 
يونيو   29 بتلريخ  الوحيد  للشريك 

2020 تقرر مل يلي.
ابتدءا  للشركة  املدبق  الفسخ   -

من اليوم نفده.
- تعين الديد : مبديط عبدالحق 

ك صفي للشركة.
مقر  نفده  هو  مقرالشركة   -

الفسخ املدبق. 

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم  مقد 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بلنزكلن 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   
التجلر   السجل  رقم   2160/2020

.15693
365 P

YAN MOTO
SARL

علم  و ع  محضر  ب ووب 
 2020 نوف 23   23 بتلريخ  استثنلئي 
تقرر   ،YAN MOTO SARL لشركة 

مل يلي :
التصفية النهلئية للشركة.

غلق ع لية التصفية.
ت23ئة ذمة املصفي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بللسجل   3066 رقم  تحت  اكلسير، 

الت2تيبي بتلريخ 3 سيد 23 2020.
للخالصة مالبيلن

366 P

STE LE PARADIS MAGIQUE
SARL AU

الفسخ املدبق للشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
أكتوبر   19 في  مؤرخ  االستثنلئي 
قرر شريك الشركة  بأكلسير،    2020
بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
 STE LE PARDIS املد لة  محيد 
رأس  ذات   MAGIQUE SARL AU
100.000 سرهم، ممقرهل  ملل يعلسل 
تجزئة الفيال الحي  م05   : االوت لعي 

املح دي أكلسير مل يلي :
بعد  للشركة  املدبق  الفسخ 

االطالع عل  مضعيتهل االقتصلسية.
الرامي  مريم  الديدة  تعيين 

مصفية للشركة.
تحديد املقر االوت لعي للتصفية 
في العنوان اآلتي : م 05 تجزئة الفيال 

الحي املح دي أكلسير.
تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 
أكتوبر   19 بتلريخ  بأكلسير  التجلرية 

2020، تحت رقم 97167.
367 P
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STE FRESCAPRIM
SARL

CAPITAL SOCIAL : 150.000 DHS
  SIEGE SOCIAL : HAY TALAA
LAAZIB KOLEAA AIT MELLOUL

الفسخ املدبق للشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
االستثنلئي مؤرخ في  1 أكتوبر 2020 
بأيت ملول، قرر شركلء الشركة ذات 
 STE املد لة  املحدمسة  املدؤملية 
راس  ذات   FRESCAPRIM SARL
سرهم ممقرهل   150.000 ملل يعلسل 
العزيب  الطلعة  حي   : االوت لعي 

القليعة ايت ملول مل يلي :
بعد  للشركة  املدبق  الفسخ 

االطالع عل  مضعيتهل االقتصلسية.
س ييج  يوسف  الديد  تعيين 

مصفيل للشركة.
للتصفية  االوت لعي  املق  تحديد 
في العنوان اآلتي : حي الطلعة العزيب 

القليعة ايت ملول.
تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 
سيد 23   3 بلنزكلن بتلريخ  االبتدائية 

2020، تحت رقم 1 21.
368 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97، 1ER ETAGE، AVENUE
 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE EIMA  
SARL AU

MODIFICATION
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
املنعقد في 20 نوف 23 2020 تم ب ووبه 
 EIMA SARL  احدات تغيي2ات بشركة
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة   AU

رأس للهل 100.000 سرهم.
 حيت قرر مل يلي : 

امل لوكة  ااسهم  و يع  تفويت 
لصللح  اي لن  اليوسفي  للديدة 

الديد اكوسم مح د. 
 إضلفة اج  النشلط التجلري مليلي :
أنظ ة  متركيب  معدات  تدويق 

الطلقة الش دية.

 EIMA التجلرية  العالمة  إضلفة 
: DISTRIBUTION

تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 2020 2 سيد 23  التجلرية بلكلسير في 

تحت رقم 97338. 
369 P

STE DARIYA PECHE
 SARL

بيع أسهم الشركة
لالوت لع  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العلم االستثنلئي املؤرخ في  1 أكتوبر 

2020، تقرر مل يلي : 
تفويت 000. 5 حصة اوت لعية. 
 ARMADORA PEREIRA من شركة

 : DAKHLA PELAGIC اج  شركة
تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

.DARIYA PECHE
بلملحك ة  تم  القلنوني  اإليداع 
التجلرية اكلسير تحت الرقم  9739 

في 7 سيد 23 2020.
370 P 

 STE DE REALISATION
ELECTROMICANIQUE 

ET ELECTRONIQUE
  SARL

رأس للهل : 8.000.000 سرهم
تفويت حصص

تفويت  عقدي  إج   إستنلسا 
نون23   9 بتلريخ  املؤرخ  الحصص 

2020 تم مليلي : 
قلم الديد مع له أح د الحلمل 
 B  528 رقم  الوطنية  للبطلقة 
اوت لعية   حصة   600 بتفويت 

لفلئدة الالندة مع له إي لن.
الحلمل  علي  مع له  الديد  قلم 
 B  109 رقم   الوطنية  للبطلقة 
اوت لعية   حصة   600 بتفويت 

لفلئدة الالندة مع له إي لن.
بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بلكلسير بتلريخ 2 سيد 23 2020  تحت 

رقم 3 973.
للخالصة مالتذكي2

371 P

MM LOGISTIC شركة
ش.م.م 

رأس للهل : 100.000 سرهم

سمار الخربة سيدي الطيب أيت 

ع ي2ة شتوكة أيت بلهل

تفويت حصص اوت لعية
الزيلسة في الرأس لل
تغي2 املقر االوت لعي
متعيين مدي2 وديد

العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

نوف 23   30 يوم  املوقع  االستثنلئي 

يوم بأكلسير  ماملسجل   2020 

2020 قرر شركلء شركة   30 نوف 23 

MM LOGISTIC ش.م.م مل يلي :

تفويت 800 حصة اوت لعية التي 

في ملك الديد مطيع مح د لفلئدة 

الديد معقول ح زة.

الزيلسة في رأس لل الشركة ب بلغ 

00.000  سرهم لينقل من 100.000 

سرهم إج  500.000 سرهم مسلك بخلق 

فئة  من  اوت لعية  حصة    000

سرهم للحصة الواحدة مكتتبة   100

بللكلمل  ممحررة  نقدا  بللكلمل 

مموزعة عل  الشكل التلجي :

الديد معقول ح زة 3200 حصة 

اوت لعية.

حصة   800 الديد مطيع مح د 

اوت لعية.
من القلنون   -7  6 تغيي2 الفصول 

ااسل�سي.

  00.000 ح زة  معقول  الديد 

سرهم 000  حصةاوت لعية.

 100.000 مح د  مطيع  الديد 

سرهم 1000 حصة اوت لعية.

استقللة من الديد مطيع مح د 

الديد  متعيين  ك دي2  منصبه ل  من 

معقول ح زة مدي2ا وديدا ملدة غي2 

محدمسة.

من  االوت لعي  املقر  تحويل 

الطيب  سيدي  الخربة  العنوان:سمار 

أيت ع ي2ة شتوكة أيت بلهل إج  املقر 

الجديد:املركز التجلري الجلمعي رقم 

229 حي الداخلة أكلسير.

القلنون  من  الفصل    تغيي2 

ااسل�سي.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 يوم 

.97398
ب ثلبة مقتطف مبيلن

372 P

 KALAM SH PRIVE
 SNC 

رأس للهل : 100.000  سرهم

سجل تجلري رقم 5577 طلنطلن

املقر اإلوت لعي : رقم 99 حي 

النهضة،  طلنطلن

تعديل في الشركة
بنلءا عل  محضر قرار الج ع العلم 

 KALAM SH لشركة  العلسي  الغي2 

.PRIVE SNC

ماملنعقد ب قر الشركة بطلنطلن، 

بتلريخ  28 أكتوبر 2020 تقرر مل يلي : 

مج وع  تفويت  عل   املوافقة 

الدللكة  بحوزة  هي  التي  الحصص 

لفلئدة  حصة(   330( بوعولتين 

الديدة الدعدية و23ان.

طرف:  من  حلليل  الشركة  تدي2 

الدعدية و23ان ملدة غي2 محدسة.

تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  تم  القلنوني  الإليداع 

اإلبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 سيد 23   3 بتلريخ  بطلنطلن 

تحت رقم 262/2020.

373 P

 LIONAR
 SARL

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

23 نوف 23 2020  قرر مليلي :

طرف  من  حصة   500 بيع 

حدن  مالديد  ووي  مح د  الديد 

امطللب  الحدن  مالديد  احدولمن 

مالديد مح د احدولمن اج  الديد 

بوبكر اسه و مالديد يوسف امفنيس.
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تغيي2 مدي2 الشركة متعيين الديد 

يوسف  مالديد  اسه وا   بوبكر 

أمفنيس مدي2ين للشركة.

تحيين القلنون االسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  االيداع  تم 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بإنزكلن 

سيد 23   2 بتلريخ   2130 رقم  تحت 

.2020

374 P

Société RAWABI RIYADH
SARL AU

رأس للهل 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي الطلبق الثلني 

ع لرة إفران رقم الشقة 6 البي2كوال 

إنزكلن

تفويت حصص اوت لعية 
اإلستثنلئي  العلم  للج ع  تبعل 

 ،2020 ف23اير   10 بتلريخ  املنعقد 

الذي قرر فيه الشركلء مل يلي :

التي  االوت لعية  الحصص  بيع 

ي لكهل بذات الشركة كل من الدلسة 

 200 صللح  مح د  هللا  عبد  صللح 

�سي  العيدلمي  م  اوت لعية  حصة 

مح د 00  حصة اوت لعية البللغة 

اوت لعية  حصة   600 في مج وعهل 

لفلئدة الديد بوح يد حدن.

عل  هذا التفويت تم تحيين  بنلء 

حيث   ، للشركة  ااسل�سي  القلنون 

ي لك  بوح يد حدن  الديد  أصبح 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1000

الوضعية  معه  متغي2ت  للحصة 

أصبحت  التي  للشركة  القلنونية 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

الديد  أيضل أصبح  بشريك ماحد م 

ملدة  للشركة  مدي2ا  حدن  بوح يد 

غي2 محدمسة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة اإلبتدائية بإنزكلن 

تحت رقم   2020 سيد 23    7 بتلريخ 

.2169

375 P

 STE ORTI MAROC
NEGOCE 
SA.R.L 

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM. 104 APPT
 3 LOT IGUIDAR II – ROUIDATE

MARRAKECH
للشركلء  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بتلريخ 12 أكتوبر 2020، تقرر مليلي :
الحصص  تفويت  عل   املوافقة 
الشبلني  الديد  لفلئدة  االوت لعية 

لحدن.
الجديد  التقديم  عل   املوافقة 

للرأس لل االوت لعي.
املوافقة عل  استقللة الديد بن 
ك دي2  منصبه  من  نجيب  س ينة 
الشبلني  الديد  متعيين  للشركة  
لحدن خلفل له مع ت كينه من و يع 

الصالحيلت املخولة له قلنونل.
تحويل املقر االوت لعي إج  العنوان 
الجديد اآلتي »الشقة رقم 76  ع لرة 

18 إقلمة أفوس أمل 2 أكلسير.
تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم  مقد 
الضبط لد  هيئة املحك ة التجلرية 
 2020 نوف 23   23 بتلريخ  ب راكش 
هيئة  ملد    117587 رقم  تحت 
بتلريخ  بأكلسير  التجلرية  املحك ة 

8 سيد 23 2020.
عن املدي2

376 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE PECHE  
ET ARMEMENT DU SUD

SARL
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
ثم   2020 سيد 23   25 في  املنعقد 
بشركة    تغيي2ات  احدات  ب ووبه 
  PECHE ET ARMEMENT DU
SUD SARL   شركة ذات مدؤملية 

محدمسة رأس للهل 100.000 سرهم .

حيت قرر مليلجي :

م لوكة   حصة    250 تفويت 

للديد مح د الدالمي لصللح الديد 

عبد  النل�سي  مالديد  حدن  النل�سي 

الرحيم 125 حصة لكل منه ل. 

استقللة الديد النل�سي حدن من 

منصب تدي2 الشركة.

إسريس  املنصوري  الديد  تعيين 

مدي2ا وديدا للشركة.

تحيين القلنون ااسل�سي للشركة.

القلنوني بلملحك ة   اال يذاع   ثم  

سيد 23   2 في  بللداخلة   االبتدائية 

2020 تحث   رقم  1137.   

377 P

 TECHNOMINEشركة

AFRICA
 ش.م.م

رأس للهل 00.000 .2 سرهم

املقر االوت لعي:رقم 08 إقلمة 

الحدنية حي الدالم أكلسير

تفويت الحصص االوت لعية
متعيين مدي2 وديد

الج ع  محضر  ب ووب 

يوم  املنعقد  االستثنلئي   العلم 

يوم املسجل   2019 سبت 23   23 

 23 سبت 23 2019، قرر شركلء شركة

ش.م.م   TECHNOMINE AFRICA

مليلي : 

حصة اوت لعية   2 000 تفويت 

عل  الشكل التلجي :

12000 حصة التي في ملك الديد 

مالجي علي، الحلمل لبطلقة التعريف 

لفلئدة   ،E103896 رقم  الوطنية 

TRIGON METALS، مسجلة  شركة 

بكندا تحت رقم  -873730.

12000 حصة التي في ملك الديد 

لبطلقة  الحلمل  مح د  بنحرف 

 ،M111882 الوطنية  التعريف 

 ،TRIGON METALS لفلئدة شركة 

مسجلة بكندا تحت رقم  -873730.

بنحرف  الديد  .استقللة 
الشركة  ك دي2  منصبه  من  مح د 
 JEDDIAH KURT الديد  متعيين 
الدفر  لجواز  الحلمل   Richardson
بنحرف  مالديد   AL831355 رقم 
التعريف  لبطلقة  مح دالحلمل 
الوطنية M111882 مدي2ين للشركة 

ملدة غي2 محدمسة.
من  م19   -8  6 الفصول  تغيي2 

القلنون ااسل�سي.
لد   القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
تحت   2020 سيد 23   7 بأكلسيريوم 

رقم 97399.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

378 P

STE ECO2A
SARL AU

تغيي2 الشركة
بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
تم تعديل شركة   ،2020 23 نوف 23 

.ECO2A SARL AU
موضوع التعديل :

من  حصة   100 تفويت حصص 
لفلئدة  سامس  ايت  ابراهيم  الديد 
تم  ك ل  الدلعدي،  سكينة  الديدة 
استقللة الديد ابراهيم ايت سامس 
مدي2ة  متعيين  الشركة  تديي2  من 

وديدة الديدة سكينة الدلعدي.
بلملحك ة  تم   : القلنوني  اإليداع 
سيد 23   7 االبتدائية بللعيون بتلريخ 

2020، تحت رقم 2973/2020.
379 P

الـمــطاحن الكبرى االطلس
شـركـة مجهولة االسم

رأس للهل االوت لعي : 36.000.000 
سرهم

املقر االوت لعي : طريق تزنيت ايت 
ملول - اكلسير.

مجلس  محضراوت لع  ب قـتـ�سى 
 ،2020 ملرس   27 االسارة الـ ؤرخ ب 
عل   سهم   1.000 هبة  عل   إتفق 
الديد  ي تلكهل  التي  سهم   5.223
ابنه  لفلئدة  بوعيدة  سللم  مح د 

اس لعيل بوعيدة؛
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بلملـحك ة  الـقلنـونـي  اٳليــداع  ثـم 
نون23   25 بتـلريـخ  بأكلسير  التجلرية 

2020 تحـت رقـم 97256.
قصد النشر

380 P

 IMPERIAL PLAYA  شركة
 HOTEL

ش.م.م
الـــزيـــــلسة فـــي رأســـ ـــــلل الـــشــــركـــة :

بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة     قرر شركلء   2020 3 سيد 23 
   IMPERIAL PLAYA HOTEL  SARL

مل يلي :
ب  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 
ب دله ة  ذلك  م  سرهم   900.000
عينية ذات اصل تجلري م الذي هو 
ب دينة  متواود  فندق  عن  عبلرة 
الداخلة  ماملسجل بللسجل التجلري 
للداخلة  االبتدائية  بلملحك ة 
في  زيلسة  مبذلك  رقم  2692  تحت 
رأس لل الشركة من 100.000 سرهم 

اج 1.000.000سرهم.
06 م07 من القلنون  تغيي2 البند  

االسل�سي  للشركة .
اإليداع  تم   : القلنوني  االيداع 
بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  القلنوني 
سيد 23  في      للداخلة  االبتدائية 

2020 تحت رقم  1152/2020.
للخالصة مالتذكي2

381 P

 AFRIQUE EQUIPEMENT
MARITIME  AFRIMARINE

SARL
 N° 54 BD LAHCEN

 BOUNAAMANI CITE DAKHLA
AGADIR

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
بتلريخ 10 نوف 23 2020 قرر مدلهم 

الشركة مل يلي : 
من   الشركة  رأس لل  من  الرفع 
سرهم   300.000 سرهم إج    200.000
سرهم   100.000 بإضلفة.  مسلك 
اوت لعية  حصة   1000 مإنشلء 
وديدة مسلك بلملقلصة مع الحدلب 

الجلري للشركلء.

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

بكتلبة  القلنوني  االيداع  ثم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بلكلسير بتلريخ 2 سيد 23 2020  تحت 
رقم 1 973.

للخالصة مالتذكي2

382 P

 Société   ALMIZA
 CANALISATION

 SARL A.U au capital de

1.000.000,00 DHS

 Siège sociale : N° 71, LOT SIDI

 MAAROUF– TIZNIT
زيلسة رأس لل الشركة

الج عية  اوت لع  عل   بنلءا 

للشركة  العلسية  غي2  الع ومية 

بتلريخ  ماملنعقد  أعاله،  املذكورة 

بتلريخ  ماملسجل   ،2020 16 نوف 23 

 ،7 52 تحت عدس   2020 نون23   19

تقرر مل يلي :
زيلسة رأس لل الشركة  من طرف 

املدلهم الوحيد الديد بومليح عبد 

إج   سرهم   100.000 من  اللطيف 

عل   موزع  نقدا  سرهم   1.000.000

الشكل التلجي :
380.000 سرهم للحدلب الجلري 

للشريك.

520.000 سرهم محجوز في البنك.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   8 االبتدائية بتيزنيت بتلريخ 

2020  تحت عدس 777/2020.

383 P

AJALA TRANSPORT
السجل التجلري : 25523

املقر االوت لعي : حي الحلوب بلوك 

9 زنقة 5 رقم 7 تيكوين أكلسير

تعديل
بتلريخ  محرر  محضر  ب قت�سى 

2020، قرر الج ع العلم  نوف 23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  االستثنلئي 

 AJALA TRANSPORT محدمسة 

مل يلي :

رأس لل  من  أربلع  ثالثة  تحرير 
الشركة التي مج وعهل 90.000 سرهم 
منذ  تحريرهل  يتم  لم  مالتي  املتبقية 

تأسيس الشركة.
الشركة  رأس لل  ب ووبه  أصبح 
طرف  من  بللكلمل  ممدفوع  محرر 
حصة   1200 إج   ممقدم  الشركلء 
بين  بللتدلمي  مدله ة  اوت لعية، 
كل من الديد اليزغي اح د محلفظي 

و لل.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
بأكلسير بتلريخ 2 سيد 23 2020، تحت 

الرقم 97350.
للنشر مالبيلن

384 P

كــامس أنفست
شـركـة محدمسة املدؤمليةذات 

شريك الوحيد
رأس للهل االوت لعي : 100.000 

سرهم
املقر االوت لعي  : شلرع ابن رشد 

املنطقة الصنلعية تلسيال
ايت ملول

ب قـتـ�سى محضـر قرارات الشريك 
الوحيد الـ ؤرخ ب 16 ملرس 2020، 

تقــرر مـل يلي :
تعــيين الدلسة مح د أملرير معبد 
وديدين  ك تصرفين  عبيل  الوهلب 

للشركة؛
متـغييـرالقلنون ااسـلســي  تحديث 

القديم  للشـركة؛
بلملـحك ة  الـقلنـونـي  اٳليــداع  ثـم 
سيد 23   3 االبتدائية بإنزكلن بتـلريـخ 

2020 تحـت رقـم 2137.
قصد النشر

385 P

STE  HAJJI IMPORT EXPORT
SARL

ICE 002097162000085
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ   
 2 أغدطس 2020 تم مضع محضر 
تح ل  مالتي  لشركة  العلم  الج ع 

الخصلئص التللية :

تعيين الديد هشلم بلقل�سي مدي2 
وديد لشركة.

سرهم   100.000 مبلغ  حدس 
فئة  من  حصة   1000 اج   مقد ة 

100سرهم موزعة كتلجي :
حصة   500 حجي  سعيد  الديد 
من فئة 100 سرهم م 500 حصة من 

فئة 100 سرهم لفلئدة رشيد بلحلج.
اغبوال  سمار  اج   مقر شركة  تغيي2 

مالس ورار ركلسة تزنيت.
بكتلبة  تم   : القلنوي  االيداع 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
أكتوبر   8 في   702 بتزنيت تحت رقم 

 .2020
قصد النشر

386 P

STE HM’PLAST PVC 
SARL

الغي2  العلم  الج ع  ب قتضـى 
 2020 نوف 23   26 العلسي املؤرخ في 

تقررمل يلي :
تعيين الديد بكوري عبد املجيد 
غي2  ملدة  للشركة  وديد  ك دي2 

محدمسة.
استقللة الديد ل23ه يي الحدين 

من مهلمه ك دي2 للشركة.
التوقيع البنكي م االساري : ستكون 
الوحيد  بللتوقيع  ملتزمة  الشركة 

للديدبكوري عبد املجيد.
بلملحك ــة  القلنوني  اإليداع  تم 
 2020 سيد 23   3 التجلرية بأكلسيرفي 

تحت رقم 97361.
387 P

STE HOUAT ALIMENT
SARL AU

تغيي2 مدي2 شركة
يوم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقل 
مدي2  تعيين  تم   2020 3 سيد 23 

وديد للشركة عل  النحو التلجي :
سعيد  القديم  املدي2  استقللة 

الحوات.
الحوات  هللا  عبد  الديد:  تعيين 

مدي2ا وديد خلفل لل دي2 القديم.
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تحيين النظلم االسل�سي للشركة 
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  بكتلبة  للشركة  القلنوني 
بلملحك ة االبتدائية بتلرمسانت تحت 
سس 23   8 بتلريخ   15  /2020 رقم 

.2020
388 P

Cabinet MASDAC
 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA
et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

BEST FIELDS
SARL

العلم   الج ع   ب قت�سى محضر  
مالدي   2020 نوف 23  في  2  املنعقد  
 BEST شركة   شركلء  ب ووبه  ثم 
التغيي2ات  إحداث   FIELDS SARL

اآلتية :   
تعيين الديد : حجلر حلكم  ك دي2 

تلني للشركة.
تحيين القلنون االسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
  2020 7 سيد 23  التجلرية بلكلسير في 

تحت  الرقم الت2تيبي   97396.
389 P

Cabinet MASDAC
 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA
et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 05-28-22-89-59

BEST HARVEST
SARL

العلم   الج ع   ب قت�سى محضر  
مالدي   2020 نوف 23  في  2  املنعقد  
 BEST شركة   شركلء  ب ووبه  ثم 
HARVEST SARL إحداث التغيي2ات 

اآلتية :   
حدن   حجلر   : الديد  تعيين 

ك دي2 تلني للشركة.
تحيين القلنون االسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   7 في  بلنزكلن  االبتدائية 
2020  تحت  الرقم الت2تيبي  2163.

390 P

TAGHAZOUT BEACH CARS 
السجل التجلري: 39153 /  اكلسير

املقر االوت لعي: مركز تغلزمت طريق 

الصويرة و لعة تغلزمت نواحي 

أكلسير

تعـــــــــــــــــــــديل
بتلريخ   محرر  محضر  ب قت�سى 

العلم  الج ع  قرر   2020 نون23   11

 TAGHAZOUT لشركة  االستثنلئي 

مدؤملية  ذات   BEACH CARS

محدمسة   مل يلي :

املومن  الديد  املدي2  استقللة 

متعيين  الشركة  ممغلسرته  أيوب 

الديد املومن محدن مدي2ا وديدا 

ممنحه  محدمسة  غي2  ملدة  للشركة 

في  للتصرف  الصالحيلت  و يع 

ذلك  ير   ك ل  متديي2هل  الشركة 

منلسبل.  

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

تحت   2020 نون23   19 بلكلسير بتلريخ 

الرقم 97176 . 
للنشر مالبيلن

391 P

LA BRIOCHE SUCREE
SARL

رأس للهل : 100.000 سرهم

 تحويل املقر االوت لعي 
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 2 ملرس 2020 قررمدله وا 

الشركة مل يلي : 

للشركة  االوت لعي  املقر  تحويل 

إج  : محل رقم 7 اقلمة الخي2 الدشي2ة 

الجهلسية انزكلن.

تعديل القلنون االسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

  2020 نوف 23   11 بتلريخ  بلكلسير  

تحت رقم  3 970.  
للخالصة مالتذكي2

392 P

ا ئــتــ ــل نــيــة  ريــــش  كــــونـت

مكتب الديد حلرف ع لر
شقة 6 رقم 23 زنقة خللد بن الوليد الداخلة 

- أكلس ير-

 ARTMA
  SARL AU

تغيي2 املقر التجلري 
 ت ديد نشلط الشركة

املصلسق  العرفي  العقد  ب ووب 

عليه بتلريخ 12 يونيو 2017 بأكلسير، 

تقرر مل يلي :

تغيي2  يقرر  العلم  الج ع 

العنوان  إج   للشركة  املقرالتجلري 

التلجي : شلرع ابن بطوطة رقم 51 حي 

تلل23وت أكلسير.

الشريك   : ت ديد نشلط الشركة 

الشركة  نشلط  ت ديد  قرر  الوحيد 

تنظيم   : التللية  اانشطة  بإضلفة 

اإلعالن  خدملت  املهرولنلت، 

ماإلتصلالت.  

تم  اإليداع  بكتلبة  الضبط  لد   

بتلريخ  بأكلسير  التجلرية   املحك ة  

16نوف 23 2020 تحت رقم 71798.
للنسخ ماإلشلرة

393 P

Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com 

PRO PRIM
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

مالدي   2020 10 سبت 23  املنعقد في 

ثم ب ووبه احدات تغيي2ات بشركة         

» PRO PRIM«  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة رأس للهل  100.000    سرهم، 

ممقرهل االوت لعي هو الطلبق التلني، 
مج وعة  الداخلة،  ع لرة   ،03 رقم 

حي  االمل،  الحدن  شلرع   ،221

الداخلة، اكلسير.

حيت تقرر مليلجي :

العنوان  اج   املقر االوت لعي  نقل 
بيوكر ،  طريق   ،2 2 رقم   : االتي 

املنطقة الصنلعية، ايت ملول.

تحيين القلنون االسل�سي للشركة.

صالحيلت.

القلنوني بلملحك ة   اال يداع   ثم  

  2020 8 سيد 23  التجلرية الكلسير في 
تحث  رقم 12 97.  

394 P

GREEN SUD
 SARL 

RC : 6033

    تغيي2ات قلنونية
 ب قت�سى محضر و ع علم بتأريخ  

املوافقة  ت ت  تم   2020 نوف23   23

عل  :

الرئيدية  اانشطة  تغيي2 

بلانشطة التللية :

تحويل ااموال.

مالخدملت  املللية  الوسلطة 

املتعدسة

مقلمل في ااشغلل العلمة مالبنلء.

لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

بتلريخ:   15 7 رقم   تلرمسانت تحت 
8 سيد 23 2020 رقم سجلهل التجلري 

هو 6033.                                             

395 P

حدلبلت اسميم ش.م.م
336 شلرع املقلممة ايت ملول

الهلتف  000  2 0528

الفلكس 16 92  2 0528

DN LINES 
SARL AU

توسيع نشلط الشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 DN LINES SARL االستثنلئي لشركة
تقرر   2020 سيد 23  يوم    املنعقد 

مل يلي :
القلنون  من   2 البند  تغيي2   

نشلط  توسيع  للشركة:  ااسل�سي 

توزيع   : النشلط  بإضلفة  الشركة 

الوقوس م زيت  املحرك.

تحديث القلنون ااسل�سي للشركة 

مفق التعديل. 
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بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم 
الضبط بلملحك ة االبتدائية النزكلن 
رقم   تحت   2020 سيد 23   7 يوم  

.216 
396 P

شركة أتوليي هيدروليك املسيرة
ش.م.م

املؤرخ  العرفي  العقد  ب ووب 
 2020 سبت 23   17 بتلريخ  بأكلسير 
هيدرمليك  أتوليي  شركة  عرفت 

املدي2ة ش.م.م التغيي2ات التللية :
ت ديد في هدف الشركة.

متعيين  الدلبق  املدي2  استقللة 
مدي2 وديد الديد لحدن العدمي.

- التوقيع االوت لعي توقيع املدي2 
 CIN N° العدمي  لحدن  الديد 

  .JM10873
تحديث القلنون ااسل�سي للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بأكلسير يوم 6 أكتوبر 2020 

تحت رقم 96560.
مقتطف من أول اإلشهلر

397P

 SOCIETE TIZNIT
BRICOLAGE

العلم  الج ع  مداملة  ب قت�سى  
سيد 23   2 بتلريخ  املؤرخ  االستثنلئي 

.2020
 100.000 لشركة مالتي رأس للهل 
حي   29 رقم  ببنلية  الكلئنة  سرهم 

الفالح تيزنيت  تقرر مليلي : 
 إضلفة النشلط )مسيط تجلري(.

تم انجلز اإليداع القلنوني بكتلبة 
االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 
بتيزنيت بتلريخ 2 سيد 23 2020 تحت 

رقم 771/2020.
398 P

GLACE LHOUWARI
 SARL

RC : 6633
تغيي2ات قلنونية

 ب قت�سى محضر و ع علم بتأريخ  
تم ت ت املوافقة   2020 أكتوبر   22

عل  :

بللعنوان  للشركة  فرع  إضلفة 
التلجي :

الكلئن   31826/  39 رقم  امللك 
سيدي  و لعة  البيضلء  عين  بدمار 
أح د أمع ر قيلسة عين شعيب إقليم 

تلرمسانت.
لد   القلنوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
بتلريخ:   15 6 رقم   تلرمسانت تحت 
هو  التجلري  رقم سجلهل  سيد 23   8

                                             . 6633
399 P

اكـــابري 2000
شـركـة محدمسة املدؤملية

رأس للهل االوت لعي : 600.000. 1 
سرهم

املقر االوت لعي  : ع لرة اني23ي شلرع 
الحدن الثلني، اكــــلسيـــر

العلم  الج ع  محضـر  ب قـتـ�سى 
سبت 23   3 ب  الـ ؤرخ  االستتنلئي 

2020، تقــرر مـل يلي :
متـغييـرالقلنون ااسـلســي  تحديث 

القديم  للشـركة؛
بلملـحك ة  الـقلنـونـي  اٳليــداع  ثـم 
نون23   20 بتـلريـخ  بأكلسير  التجلرية 

2020 تحـت رقـم 97192.
قصد النشر

400 P

شركة موزا بارتنير
ش م م

رأس لل : 50.000 سرهم
سجل تجلري 05 39

رقم التعريف الضريبي : 3160 336
رقم التعريف املوحد : 
002215885000026

املقر : شلرع الجيش امللكي ع لرة 
تن ل رقم 35 الطلبق 80000.3 

أكلسير
تغيي2 الدنة االوت لعية للشركة

االستثنلئي  العلم  الج ع  إثر 
 ،2020 سبت 23   18 بتلريخ  املنعقد 

قرر الشركلء مل يلي :
للشركة  الدنة االوت لعية  تغيي2 
التي تبتدئ في فلتح يوليو متنتهي في 

30 يونيو من العلم املقبل.

القلنون  من   30 الفصل  تعديل 
ااسل�سي للشركة مع أخذ هذا التغيي2 

بعين االعتبلر.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23  بتلريخ    اكلسير  التجلرية 

2020، تحت املروع 97379.
401 P

AMINA FLOWERS SARL AU
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : سمار العرب ت لعيت 
سراركة اكلسير 

السجل التجلري : 1695 
العلسي  الغي2  الج ع  ب قت�سى 
املنعقد بتلريخ 25 نون23 2020 بأكلسير 
 AMINA FLOWERS SARL لشركة 
سمار العرب   ممقرهل االوت لعي    AU
ت لعيت  سراركة  اكلسير قررنل مليلي :

تم   : الشركة  انشطة  في  تغي2 
النقللة  بواسطة  النقل  حذف 
اإلستقبلل  مزيلسة   ،)brancardage(

 .(accueil(
التديي2 : للديد أسالمة الحدن .
القلنوني لد  كتلبة  تم اإليداع   
بأكلسير  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سيد 23  بتلريخ   

 .97377
من أول االقتطلف مالبيلن

402 P

AL ATLAL HASSAN
S.A.RL

ااطالل حدلن 
ش.م.م

ش.م.م برأس لل : 120.000 سرهم
الربلط-حدلن زامية شلرع العلويين 

مشلرع موالي اس لعيل
ICE N°001.763.598.000.057

خفض رأس لل الشركة إج  
120.000 سرهم
استقللة مدي2

 متعيين مدي2 وديد
اإلستثنلئي  العلم  الج ع  قرر 
 2020 نوف 23   19 بتلريخ  املنعقد 
لشركة ااطالل حدلن ش.م.م مل يلي:

من  الشركة  رأس لل  خفض 

800.000.  سرهم إج  120.000 سرهم 

حصة من    6.800 عن طريق إلغلء 
فئة 100 سرهم لكل حصة بللتدلمي 

بين الشركلء.

أصبح  التخفيض  هذا  بعد 
بللتدلمي  مقدم  الشركة  رأس لل 

بين الشركلء ك ل يلي :

  00 مصطفى  املحيلن  الديد 

حصة ب 0.000  سرهم.

  00 إس لعيل  املحيلن  الديد 

حصة ب 0.000  سرهم.

  00 الهلسي  املحيلن  الديد 

حصة ب 0.000  سرهم.

استقللة الديد املحيلن مصطفى 

الديد  متعيين  ك دي2  مظيفته  من 

عدس  ب.م  إس لعيل،  املحيلن 

ك دي2 وديد ملدة غي2   ،AA19.589

ملزمة  الشركة  مأصبحت  محدمسة 

بإمضلءه.

تغيي2 الفصل الدلسس )املدله ة( 

مالدلبع )الرأس لل( مالخلمس عشر 

)تعيين املدي2( من القلنون ااسل�سي 

متحيين هذ ااخي2.

لد  كتلبة   : تم اإليداع القلنوني 

بللربلط  التجلرية  املحك ة  ضبط 

عدس  تحت   2020 سيد 23   9 يوم 

.109.2 7
مقتطف مبيلن لإلشهلر

403 P

ملنج نت كونديلتين اند أكلمنت

ش.م.م

شركة ريكس أويل
ش.م.م

رأس لل : 100000.00 سرهم

املقر اإلوت لعي : محل رقم 1 ع لرة 

7 تجزئة احصين سال الجديدة

يوم خلص  اتفلق  عقد   ب ووب 
املدله ون  قرر   2020 أكتوبر   9  

لشركة ريكس أميل ش.م.م تسجيل 

املدؤملية  محدمسة  لشركة  العقوس 

تح ل الخصلئص التللية  :
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ش.م.م  أميل  ريكس   : التد ية 

شركة محدمسة املدؤملية.

الرأس لل : 100000.00 سرهم.

النشلط اإلوت لعي : 

الزيوت  توزيع  شراء  بيع 

ماملحرمقلت لل حركلت.

 1 رقم  محل   : اإلوت لعي  املقر 

ع لرة 7 تجزئة احصين سال الجديدة.

اليحيلمي  الديد  عين  التديي2: 

عبد الرحيم مدي2ا للشركة.

ااربلح  من   %  5 اقتطلع  تم 

لتأسيس صندمق اإلحتيلطلت.

بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بدال يوم 30 نوف 23 2020 

تحت رقم السجل التجلري 7  35.

404 P

LA SOCIETE AIR INDUSTRIE

S.A.R.L

ذات رأس لل قدره : 5.000.000.00 

سرهم

املقر اإلوت لعي : بللربلط املحيط    

زنقة أبيدولن 

محضر اإلوت لع العلم العلسي
ب قت�سى محضر اإلوت لع العلم 

 ،2002 10 نوف 23  العلسي املؤرخ في 

تقرر مل يلي :

إج   الحدلبلت  عل   املصلسقة 

حدمس 31 سيد 23 2001.

املصلسقة عل  القرارات الخلصة 

املنفذة من طرف  الع ليلت  مو يع 

التديي2.

الزيلسة في رأس لل الشركة ب بلغ 

سرهم لتحويله   2.000.000.00 قدره 

إج   سرهم   3.000.000.00 من 

5.000.000.00 سرهم .

بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتلريخ  بللربلط  اإلبتدائية 

2002 تحت رقم 39398.

405 P

 BENSARI & PROSPERINI

ASSOCIES
SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل اإلوت لعي : رقم 21، سلحة 

أبو بكر الصديق، الشقة رقم 8، 

أكدال الربلط
رقم السجل التجلري : 8155 1 

املدينة الربلط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2020 نوف 23   25 بتلريخ  الربلط 

مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدمسة بلمل يزات التللية :

 BENSARI &  : التد ية 

.PROSPERINI ASSOCIES SARL

الهدف اإلوت لعي : 

مطعم.

الديكور الداخلي.

الشركلء :

 CA ROULE MAROC شركة 

SARL 500 حصة.
صلري  بن  هشلم  مح د  الديد 

500 حصة.
رأس لل  يقدر   : الشركة  رأس لل 

الشركة ب بلغ قي ته 100.000 سرهم 

كل  قي ة  حصة   1.000 إج   موزعة 

ماحد 100 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التحلري بللربلط.
بكر  أبو  سلحة   ،21 رقم   : املقر 

أكدال   ،8 رقم  الشقة  الصديق، 

الربلط.

بشكل  تدي2  الشركة   : اإلسارة 

مح د  الديد  طرف  من  مشت2ك 

بوريس  مالديد  صلري  بن  هشلم 

برمسبي2يني.

في املحك ة   : تم اإليداع القلنوني 

سيد 23   9 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2002 تحت الرقم 6085.
إلستخرج مذكر

املدي2

406 P

CAP SUCCES
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
30 أكتوبر 2020، تم تأسيس شركة 
بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد ذات الخصلئص التللية :
 CAP SUCCES SARL  : التد ية   

.AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد. 
مقر الشركة : 6  شلرع عقبة رقم 

2 أكدال.
الهدف اإلوت لعي : وعلت الشركة 
إمل  مخلروه  املغرب  ساخل  هدفهل 
لحدلبهل أم حدلب الغي2 أم بلإلشت2اك.

شراء،بيع، تجلرة.

نصيحة الدراسة.
نقل متوزيع البضلئع.

مالتدويق،  االستي2اس مالتصدير، 
الج لة  متجلرة  مالشراء،  مالتوزيع، 

مشبه الج لة.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
مكون من 1000 حصة من فئة 100 
مقد ة  الواحدة  للحصة  سرهم 

كللتلجي :
 1000 البوكلري  هد   الديدة 

حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من  تأسيس 

الشركة.
املدي2ة : الديدة هد  البوكلري.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 
ينلير إج  31 سيد 23.

بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط يوم 9 سيد 202023 

تحت رقم 8185 1.
407 P

LUXURY MEAT
ب قت�سى عقد توثيقي أم مؤرخ في 
ت لرة بتلريخ 13 نوف 23 2020 قد تم 

تأسيس :
محدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
ذات  شركة  التضلمن  شركة 
محيد  بشريك  محدمسة  املدؤملية 
مكلالت  أم  فرمع  املدله ة  شركة 
الشركلت التجلرية التي  يوود مقرهل 

بللخلرج.

الهدف اإلوت لعي :

بيع اللحوم بللج لة.

تدليم منقل و يع أنواع اللحوم.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

الديد نبيل رشيق 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

مل  سنة  كل  من  سيد 23    31 إج  

تلريخ  من  تبتدئ  اامج   الدنة  عدا 

التسجيل.

 117 تجزئة الفتوح ع لرة   : املقر 

شقة 3 شلرع القلهرة ت لرة.

املدي2 : الديد نبيل رشيق.
التجلري  بللسجل  التقيد  رقم 

79 131 ت لرة.

408 P

 REXOS MAROC SERVICE

RMS

ب قت�سى عقد توثيقي أم مؤرخ في 

ت لرة بتلريخ  2 نوف 23 2020 قد تم 

تأسيس :

محدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

ذات  شركة  التضلمن  شركة 

محيد  بشريك  محدمسة  املدؤملية 

مكلالت  أم  فرمع  املدله ة  شركة 

الشركلت التجلرية التي  يوود مقرهل 

بللخلرج.

الهدف اإلوت لعي :

التنظيف مالبدتنة.

أع لل مختلفة.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

الشيخ  أيت  الرحيم  عبد  الديد 

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.



17945 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

مل  سنة  كل  من  سيد 23    31 إج  

تلريخ  من  تبتدئ  اامج   الدنة  عدا 

التسجيل.

 117 تجزئة الفتوح ع لرة   : املقر 

شقة 3 شلرع القلهرة ت لرة.

الديد عبد الرحيم أيت   : املدي2 

الشيخ.
التجلري  بللسجل  التقيد  رقم 

77 131 ت لرة.

409

COLMI TRAVAUX
SARL

كولمي ترافو

محرر    عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تكوين نظلم أسل�سي   2017 يوليو 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

ذات شريك محيد خصلئصهل كللتلجي :

.COLMI TRAVAUX : التد ية

الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 

التللية :

أع لل البنلء.

أع لل متنوعة.

الرخلم،  البالط،  أع لل 

البنلء،  الديكور،  الفديفدلء، 

ااشغلل الكبي2ة مااع لل املتنوعة.

شلرع   15    : اإلوت لعي  املقر 

االبطلل ن   ربلط أكدال.

 90.000  : اإلوت لعي  امللل  رأس 

سرهم مقدم إج  900 حصة قي ة كل 

ماحدة 100.00 سرهم

عبد  الديد  تعيين  تم   : التديي2 

لبطلقة  الحلمل  بريس  الكريم 

 A196138 رقم  الوطنية  التعريف 

غي2  مملدة  للشركة  محيد  ك دي2 

محدمسة.

مضع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 126337.

410 P

 GLOBAL ENGEENIRING
AND BUILDER

SARL
كلوبلل انجيني2ين اند بويلدر

محرر عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تكوين نظلم   2018 سيد 23   18  
املدؤملية  ذات  لشركة  أسل�سي 

املحدمسة خصلئصهل كللتلجي :
 GLOBAL  : التد ية 
 ENGEENIRING AND BUILDER
اند  انجيني2ين  كلوبلل   COMPANS

بويلدر.
الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 

التللية :
مقلمل أع لل البنلء.

رقم  ع لرة    : اإلوت لعي  املقر 
اح د  زنقة موالي   8 رقم  30 شقة 

الوكيلي حدلن الربلط.
 : اإلوت لعي  امللل   رأس 
1.5000.000.00 مقدم إج  15.000 

حصة بقي ة كل ماحدة 100.00.
التديي2 : تم تعيين الديد الدللمي 
عبد الواحد الحلمل لبطلقة التعريف 
الوطنية رقم  JA9603 ك دي2 محيد 

للشركة مملدة غي2 محدمسة.
مضع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 
بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 271 12.
411 P

 UNION TECHNIQUE DE
BATIMENT
SARL AU

إينون تيكنيك سم بلتي ون
 12 محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
سيد 23 2019 تم تكوين نظلم أسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
ذات شريك محيد خصلئصهل كللتلجي :
 UNION  : التد ية 
 TECHNIQUE DE BATIMENT

إينون تيكنيك سم بلتي ون.
الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 

التللية :

ااع لل  و يع  متحقيق  سراسة 

العلمة مالخلصة لل بلني.

مالهدم  مالبنلء  العقلرات  ترقيلت 

أم التقديم.

مسيط.

املقر اإلوت لعي :  الشقة بللطلبق 

اامل الواقع برقم 5 الع لرة  9 زنقة 

نلبوجي املحيط الربلط.

 : اإلوت لعي  امللل   رأس   

إج   مقدم  سرهم   6.000.000.00

ماحدة  كل  قي ة  حصة   60.000

.100.00

التديي2 : تم تعيين الديد مح د 

ه لم حجر لبطلقة التعريف الوطنية 

محيد  ك دي2   BE758 78 رقم 

للشركة مملدة غي2 محدمسة.

مضع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 103737.

412 P

 SOCIETE ATLANTIC

 SARDINE ANCHOVIES

TANTAN
ASAT SA

 AU CAPITAL DE : 10.000.000.00

MAD

 SIEGE SOCIAL : AGADIR

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA

RC : 13.961

تغيي2 املقر اإلوت لعي
العلمة  الج عية  ملحضر  مفق 

اإلستثنلئية لشركة ASAT SA املنعقد 

بتلريخ 2 سيد 23 2020 قرر الشركلء 

مل يلي:

للشركة  اإلوت لعي  املقر  تغيي2 

املنطقة  انزا  اكلسير  في  حلليل  الكلئن 

شلرع  التلجي  املقر  إج   الصنلعية 

بلوك   3 املنزه  شلرع  امللكي  الجيش 

 80030.207 الشقة   2 بللطلبق 

اكلسير.

للقلنون ااسل�سي   2 تعديل البند 

للشركة املتعلق بلملقر اإلوت لعي.

في السجل   : تم اإليداع القلنوني 

سبت 23   11 بتلريخ  بلكلسير  التجلري 

2020 تحت رقم 96218.

413 P

DREAL STAYS

 10 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة ذات 

تح ل  مالتي  املحدمسة  املدؤملية 

الخصلئص التللية :

.DREAL STAYS : التد ية

.SARL : الصفة القلنونية

الهدف االوت لعي : 

مكللة عقلرية.

تنظيم التظلهرات.

اإلقلمة الديلحية قصي2ة املد .

أع لل مختلفة.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركلء عل  الشكل التلجي :

لع ري  لعلوي  كلثوم  ام  الديدة 

50 حصة.

الديد عث لن غيالن 50 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 

الدنة كل  من  سيد 23   31  إج  

مل عدا الدنة اامج  تبتدئ من تلريخ 

التسجيل.

فلل  شلرع    8  : االوت لعي  املقر 

امالس ع ي2 اكدال الربلط.

املدي2 : الديد عث لن غيالن.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 81 3

414 P
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GAMMA FER TP
SARL

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بللربلط تم   2020 أكتوبر   10 بتلريخ 

مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 

تح ل  مالتي  املحدمسة  املدؤملية 

الخصلئص التللية :

 GAMMA FER TP  : التد ية 

ش.ذ.م.م.

أم  أع لل   : االوت لعي  الهدف 

تشييد متنوعة.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مكون من 1000 حصة من فئة 100 

سرهم لكل ماحدة مقد ة ك ل يلي :

الديد عبد الرح لن عكرش 500 

حصة.

 500 زغوسة  االله  عبد  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
املقر االوت لعي : 2 زنقة عبد العزيز 

الفشتلجي رقم 13 أكدال الربلط.

التديي2 : الشركة مدي2ة من طرف 

الديد عبد الرح لن عكرش م الديد 

عبد االله زغوسة.

 1 8151 رقم  التجلري  السجل 

بللربلط.

415 P

STE NAITAGRICULTURE 

ET ELEVAGE ANIMALE
ع لرة 30 الشقة 8 زنقة موالي 

اح د لوكيلي حدلن الربلط

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  بللربلط   2020 سبت 23   21  

الخصلئص  تح ل  شركة  تأسيس 

التللية :

 STE  : التد ية 

 NAITAGRICULTURE ET ELEVAGE

.ANIMALE

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة ذات شريك ماحد.

من  الغرض   : االوت لعي  الهدف 

الشركة هو الع ل في كل من املغرب 

نفدهل عن  بلاصللة  إمل   مالخلرج 

أم نيلبة عن آخرين، علمة أم خلصة :

تربية  مشلريع  و يع  إنجلز 

الحيوانلت مالحلزمن مالزراعة.

العجول  متد ين  متربية  تدويق 

مااغنلم مالدماون.

العلمة  ااسواق  في  املشلركة 

مالخلصة.

ذلك  في  ب ل  شكل  بأي  املشلركة 

اإلندملج في أي شركة أم مج وعة أم 

اتخلذ و يعلت أخر  يتم إنشلؤهل أم 

التي سيتم إنشلؤهل

الع ليلت  و يع  أعم  مبشكل 

أم  املللية  أم  التجلرية  أم  الصنلعية 

أم  املنقولة  أم  الزراعية  أم  التعدين 

العقلرية املرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 

بأي  أم  أعاله  املحدس  بللكلئن  مبلشر 

كلئنلت أخر  م لثلة أم ذات صلة من 

املحت ل أن تد ح أم تدهل تحقيقهل 

أم تطويرهل.

املقر االوت لعي : ع لرة 30 الشقة 

زنقة موالي أح د لوكيلي حدلن   8

الربلط.

املدة : 99 سنة.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

التديي2 : الديد نليت مح لس عبد 

االاله ملدة غي2 محدمسة.

الدنة املللية : تبدأ من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23.

لفلئدة   5 خصم  بعد   : ااربلح 

االحتيلط القلنوني الفلئض يتصرف 

فيه حدب قرار الشركلء.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

7927 1 بتلريخ فلتح سيد 23 2020.

416 P

STE TRANSPORT TIJIMI
SARL AU

الرأس لل : 100.000 سرهم
تجزئة بوخلفة رقم 39 الصخي2ات 

الواقع أسفل الصخي2ات
إحداث تغيي2ات في شركة 

ذات مدؤملية محدمسة
 ذات شريك محيد

الطلرئ  العلم  الج ع  عقد  تم 
لشركة TRANSPORT TIJIMI شركة 
ذات مدؤملية محدمسة يوم 6 أكتوبر 
سرهم   100.000 رأس للهل   2020
بوخلفة  بتجزئة  االوت لعي  مقرهل 
أسفل  الواقع  الصخي2ات   39 رقم 
الصخي2ات الواقع أسفل الصخي2ات 
مقد تم التوصل إج  القرارات التللية :

تفويت الحصص :
قلم الديد :

0 3 حصة  مح د حلجي املللك لـ 
ح يد  مح د  للديد  كلملة  بتفويتهل 

كجيمي.
 330 لـ  املللك  الحنتيتي  ع لس 
مح د  للديد  كلملة  بتفويتهل  حصة 

ح يد كجيمي.
 : االوت لعية  الحصص  تغيي2 
االوت لعية  الحصص  أصبحت 

للشركة كللتلجي :
 1000 كجيمي  ح يد  مح د 

حصة.
تغيي2 الشكل القلنوني للشركة من 

.SARL AU  إج SARL
تم إيداع السجل التجلري ب كتب 
بت لرة  االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
تحت رقم   2020 سيد 23   10 بتلريخ 

.1607
417 P

 FO ENTERPRISES شركة
HOLDING ش.م.م

15، شلرع اابطلل الشقة   اكدال 
- الربلط

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2020 يوليو   22 يوم  بللربلط 
املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدمسة ذات الخصلئص التللية :

 FO ENTERPRISES  : التد ية 
HOLDING ش.م.م.

الهدف االوت لعي : 
شركة تع ل في مجلل االستث لر أم 
إسارة اامراق املللية لحدلبهل الخلص 
أم معلمالت اامراق املللية أم مراقبة 

الشركلت.
املقر االوت لعي : 15 شلرع اابطلل 

الشقة   أكدال الربلط.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بللسجل التجلري.
حدس   : االوت لعي  الرأس لل 
قدره  مبلغ  في  الشركة  رأس لل 
 1000 إج   مقد ة  سرهم   100.000
حصة اوت لعية قي ة الواحدة منهل 
سرهم و يعهل مكتتبة ممحررة   100

من طرف الشركلء ك ل يلي :
 INTERCONTINENTAL شركة 
 DEVLOPMENT CORPORATION

SARL : 00  حصة.
 PERFUME ME SARL : شركة 

00  حصة.
الديد فؤاس مكيلي : 200 حصة.

ت ثل  التي  الحصص  مج وع 
الرأس لل االوت لعي : 1000 حصة.

التديي2 : تعيين الديد فؤاس مكيلي 
محدمسة  غي2  ملدة  للشركة  ك دي2 

ماملوافقة عليهل.
تقييد  تم   : القلنوني  اإليداع 
الشركة بللسجل التجلري لل حك ة 
أكتوبر   21 يوم  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 6929 1.
418 P

LAMRICHI TRAVAUX شركة
SARL AU

املقر االوت لعي : تجزئة بلعربي رقم 
2- 6 طريق العرائش القصر الكبي2 
ذي الرسم العقلري 5/36 392

تغيي2ات في القلنون ااسل�سي للشركة
إضلفة نشلط تجلري

بتلريخ تم  عرفي  عقد   ب قت�سى 
الشريك  قرر   2020 نوف 23   19  
لشركة   القلنوني  ماملدي2  الواحد 
LAMRICHI TRAVAUX شركة ذات 
محيد  بشريك  محدمسة  مدؤملية 

ماملعرفة بإسهلم أعاله مل يلي :
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إضلفة اانشطة :
منعش عقلري.
تلور مفلمض.

مالتسجيل  القلنوني  اإليداع  تم 
الكبي2  بللقصر  االبتدائية  بلملحك ة 
رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.58 
419 P

BEKKAL VISA رشكة

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
بشريك ماحد

حي �سي لخضر زنقة ب 26/29 مودة
الحل املبكر للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
مؤرخ بوودة في 16 أكتوبر 2017 تم 

اتخلذ القرارات التللية :
الحل املبكر للشركة.

الدين  بقلل سيف  الديد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
مصف  بصفته   F7 2387 رقم 

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

ب قرهل االوت لعي أعاله.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نوف 23   16 بتلريخ  بوودة  التجلرية 

2020 تحت رقم 1360.
419P مكرر

 SOCIETE HAMMANE
TRANS

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU

نوف 23   26 في  مؤرخ  عقد  تحت 
ذات  لشركة  القوانين  حررت   2020

الخصلئص التللية :
 SOCIETE  : التد ية 

.HAMMANE TRANS
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
شريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

ماحد.
الهدف االوت لعي : مقلمل في نقل 
في  ممقلمل  الغي2  لحدلب  البضلئع 

نقل ااشخلص.

اليلس ين  حي   : االوت لعي  املقر 

بلوك س رقم 70  سيدي قلسم.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

كلهل عل  الشكل التلجي :

ح لن يونس 1000 حصة من فئة 

100 سرهم لكل حصة.

التديي2 : للديد ح لن يونس.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التلسيس النهلئي للشركة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

تم التقييد بللسجل التجلري لد  

قلسم  بديدي  االبتدائية  املحك ة 

تحت رقم 28711.

420 P

HMAYMOUNI TRANS شركة
SARL AU

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : حي املدي2ة الخضراء 

 مج وعة ح زة زنقة 8 رقم 8 

القصر الكبي2

تأسيس شركة
بتلريخ  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ماملصلسقة  مضع   2020 أكتوبر   22

بتلسيس  املتعلقة  الوثلئق  متسجيل 

 HMAYMOUNI TRANS شركة 

.SARL AU

 : التجلري  العنوان 

ش.ذ.م.م   HMAYMOUNI TRANS

بشريك محيد.

املدي2ة  حي   : االوت لعي  املقر 

الخضراء مج وعة ح زة زنقة 8 رقم 

8  القصر الكبي2.

املدة : 99 سنة.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم.

البضلئع  نقل   : املزامل  النشلط 

لحدلب الغي2.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

التديي2 : تدي2 الشركة من طرف 

الديد مح د املوسن مغربي الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

العرمبة  بحي  مالدلكن   LB21788 

م/ج زنقة 11 رقم 2 القصر الكبي2.

مالتسجيل  القلنوني  اإليداع  تم 

الكبي2  بللقصر  االبتدائية  بلملحك ة 

رقم  تحت   2019 نوف 23   7 بتلريخ 

. 13

421 P

ELBERNI JOUR

SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد

رأس للهل 100.000 سرهم

تأسيس شركة
 19 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تأسيس  تم  بللربلط   2020 نوف 23 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

بشريك محيد بللصفلت التللية :

 ELBERNI JOUR  : التد ية 

.SARL AU

املقر االوت لعي : شقة رقم 6 ع لرة 

39 1 تجزئة مالس زعي2 عين العوسة.

:  أشغلل البنلء  الهدف االوت لعي 

مأشغلل متعدسة، تجلرة علمة.

ب بلغ  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 100.000 سرهم مقد ة عل  

 100 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

سرهم ي تلكهل الديد ال23ني يونس.

في  محدسة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابتداء من تلريخ تسجيلهل في 

السجل التجلري.

الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 

ال23ني يونس.

سجلت الشركة بللسجل التجلري 

لل حك ة االبتدائية بت لرة تحت رقم 

.131 01

422 P

FORCE ENERGIE
SARL

 FORCE غلق التصفية لشركة

ENERGIE SARL

AFFILIATION CNSS N° 9777288

تعلن  مه تهل  اكت لل  إثر  عل  

إغالق  عن  أعاله  للشركة  املصفية 

ملف التصفية حيث تم مل يلي :

أنه ال يوود للشركة م تلكلت.

أنه ليس لهل سين تجله اي مؤسدة 

كيف ل كلنت.

تم  قد  الضريبية  اإلقرارات  أن 

إيداعهل لد  املصللح املعنية.

تم اإليداع القلنوني لد  مصلحة 

السجل التجلري بلملحك ة االبتدائية 

 2020/333 رقم  تحت  بختيفر  

السجل   2019 سيد 23   9 بتلريخ 

التجلري رقم 1783.
ب ثلبة اعالن مبيلن

423 P

AGUAYAL LIGHT
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الشريك الوحيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : 30 ع لرة 8 شلرع 

اح د لوكيلي حدلن الربلط

تأسيس شركة
بتلريخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

قوانين  مضع  تم   2020 نوف 23   26

الشركة ذات امل يزات التللية :

 AGUAYAL LIGHT  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

الشريك  مذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

الغرض االوت لعي بإيجلز : أشغلل 

البنلء مأشغلل مختلفة.

املدة : حدست في 99 سنة.

 8 ع لرة   30  : االوت لعي  املقر 

شلرع اح د لوكيلي حدلن الربلط.
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الرأس لل : حدس في مبلغ 100.000 

سرهم مقد ة إج  1000 حصة قي ة 

سرهم مقد ة عل    100 كل ماحدة 

ابراهيم  الديد  الوحيد  الشريك 

عكيل.

تدي2 الشركة من طرف   : اإلسارة 

الديد ابراهيم عكيل.

تم لد  كتلبة   : اإليداع القلنوني 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.1 8101

424 P

شركة مايكانو

شركة ذات مدؤملية محدمسة

برأس لل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي :  1 زنقة الدرابكة 

قصبة اامساية الربلط

يعلن   2018 سيد 23   31 بتلريخ 

لشركة  النهلئية  التصفية  الشركلء 

مليكلنو.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2020 سيد 23   18 بتلريخ 

.60 2
قصد االخبلر ماالعالن

عن الديد أملفي توتلن

بصفته املصفي للشركة

425 P

د اكس س تكنولوجي

شركة ذات مدؤملية محدمسة

برأس لل : 22.270.000 سرهم

رقم التسجيل 33 68

املقر االوت لعي : كلزاني2 شور 1100 

بولفلر القدس شور 1 الطلبق 

الدلسس املكتب 602 حي سيدي 

معرمف 20270 كلزا بالنكل املغرب

بتلريخ  العلم  الج ع  ب قت�سى 

القرارات  اتخلذ  تم   2020 ملرس   3

التللية :

تعيين املدي2 :

ك دي2  كلال  أح د شفيق  تعيين 

للشركة.

إلغلء   : الصالحيلت  إلغلء 

لزيد  مخولة  كلنت  التي  الصالحيلت 

بليش ممنحهل لج يل مجدي.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23   20 بتلريخ 

.2871 
من أول اإليداع مالنشر

املدي2

426 P

MED ACCESS
SARL AU

حل الشركة
ب ووب محضر بتلريخ 23 أكتوبر 

2020 تقرر مل يلي :

 MED  : اس هل  أم  الشركة  اسم 

ACCESS SARL AU
ص23ي  زنقة   12  : الرئي�سي  املقر 

الدار   6 رقم   1 الطلبق  بوو عة 

البيضلء.

بنلء عل  مدامالت بتلريخ 23 أكتوبر 

قرر الشخص االعتبلري حل   2020

الشركة املبكر متصفيتهل الوسية.

تم تعيينهل ك صفي للديد زكريلء 

العرفلن  العرفلن  في  املقيم  وواسي 

رقم  22   12 ع لرة   31 مج وعة   2

الصالحيلت  أك23  ممنحته  طنجة 

الستك لل الع ليلت االوت لعية.

 تم تعيين املكتب الرئي�سي للتصفية

في 12 زنقة ص23ي بوو عة الطلبق 1 

 رقم 6 الدار البيضلء هذا هو العنوان

 الذي يجب إرسلل املراسالت مإخطلر

اإلوراءات مالوثلئق املتعلقة بللتصفية.

ماملدتندات  القلنوني  اإليداع  تم 

املحك ة  قلم  في  بللتصفية  املتعلقة 

 12 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

ملرس 2020 تحت رقم 756139.

427 P

LA HAMBRA PLATRE
SARL AU

حل الشركة
ب ووب محضر بتلريخ 23 أكتوبر 

2020 تقرر مل يلي :

 LA  : اس هل  أم  الشركة  اسم 

HAMBRA PLATRE SARL AU

املقر الرئي�سي : 29 شلرع لال يلقوت 
الطلبق 5 رقم س الدار البيضلء.

بنلء عل  مدامالت بتلريخ 23 أكتوبر 

قرر الشخص االعتبلري حل   2020

الشركة املبكر متصفيتهل الوسية.

تم تعيينهل ك صفي للديد اح د 

إقلمة الح رة   135 لطيف مقي ل في 

الصالحيلت  أك23  ممنحته  خريبكة 

الستك لل الع ليلت االوت لعية.

 تم تعيين املكتب الرئي�سي للتصفية
 في 29 شلرع لال يلقوت الطلبق 5 رقم س

إرسلل  يجب  البيضلء،  الدار 

ميجب  العنوان  هذا  إج   املراسالت 

ماملدتندات  اإلوراءات  عن  اإلبالغ 

املتعلقة بللتصفية.

ماملدتندات  القلنوني  اإليداع  تم 

املحك ة  قلم  في  بللتصفية  املتعلقة 

 12 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

ملرس 2020 تحت رقم 756138.

428 P

CSC
SARL AU

املؤرخ  االستثنلئي  لل حضر  تبعل 

 CSC SARL لـ   2020 أكتوبر   26 في 

إقلمة عرصة   : الكلئنة بللعنوان   AU

سال   1 الشقة  ع لرة    أحصين 

الجديدة تقرر مل يلي :

من    1 حل الشركة طبقل لل لسة 

متد ية  للشركة  ااسل�سي  القلنون 

عبد املنعم اكديد ك صفي للشركة.
تم بلإليداع رقم السجل التجلري 

رقم  التجلرية  الربلط  ب حك ة 

 108650 إيصلل  مرقم   10 869

بتلريخ 19 نوف 23 2020.

428 P

AIDA SAKAN
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مضع  قد  بت لرة   2020 نوف 23   16
تح ل  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

الخصلئص التللية :
.AIDA SAKAN SARL : التد ية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 
مدؤملية محدمسة.

الهدف االوت لعي : 
ترميج العقلرات.
أشغلل مختلفة.

تجلرة علمة.
سرهم   100.000  : امللل  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل  الشكل التلجي :
ميدي عبد الرحيم 50.000 سرهم.
بنعزي بدر الدين 50.000 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهلئي.

ينلير  فلتح  من   : املللية  الدنة 
الدنة كل  من  سيد 23   31  إج  
مل عدا الدنة اامج  تبتدئ من تلريخ 

التسجيل.
حي   3 الطلبق   : االوت لعي  املقر 
 85 رقم   1 الحدن  شلرع  العبلسي 

ت لرة.
الرحيم  عبد  ميدي   : املدي2ان 

مبنعزي بدر الدين.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.131  9
430 P

RACCORD PROD
SARL

شركة محدمسة املدؤملية
رأس للهل 100.000 سرهم

 زنقة سيدي يحيى الطلبق الثللث

حي االنبعلث سال
ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 
إنشلء  تم   2020 أكتوبر   5 بتلريخ 
محدمسة  لشركة  ااسل�سي  النظلم 

املدؤملية :
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 RACCORD  : الشركة  تد ية 
. PROD SARL

الهدف االوت لعي : 
االنتلج الدن لئي.

الفنية  اانشطة  متديي2  تنظيم 
الثقلفية  اانشطة  ماالبداعية، 

مالت2اثية.
اإلنتلج الد عي البصري، صنلعة 
الد عية  ااع لل  مإنتلج  تص يم 
البصرية مثل اافالم، مقلطع الفيديو 

مال23امج التلفزيونية.
التكوينية،  مالتداريب  االستشلرة 

االستشلرة في و يع املجلالت.
الندمات،  املنتديلت،  تنظيم 
في  الثقلفية  مالبعثلت  املؤت رات 

املغرب مخلرج املغرب.
املقر االوت لعي : زنقة سيدي يحيى 

الطلبق الثللث حي االنبعلث سال.
املدة : 99 سنة.

تحديد  تم   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 بـ  الشركة  رأس لل 
 100 لكل  سهم   1000 إج   مقد ة 
مخصصة  بللكلمل  مدفوعة  سرهم 
مع  يتنلسب  ب ل  لل دله ين 

مدله لت كل منهم :
الديد عزيز عبدمني 500 سهم.

 500 الحو�سي  مح د  الديد 
سهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 
الديد عزيز عبدمني الحلمل لبطلقة 
.AB270067 التعريف الوطنية رقم

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
لدال  االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 
رقم  تحت   2020 نوف 23   30 بتلريخ 
في  الشركة  تسجيل  متم   35   

السجل التجلري رقم 19 32.
431 P

SOCIETE EXTRA - TRAVDIV
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
بشريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : سمار أمالس الطللب 

طريق القنيطرة سيدي الطيبي 
القنيطرة

امل23م  العرفي  العقد  ب قت�سى 
 2020 أغدطس   10 بتلريخ  سال  في 
مضع القلنون ااسل�سي لشركة ذات 
محيد  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

التي تح ل املواصفلت التللية :

اسم  الشركة  تح ل   : التد ية 

.EXTRA - TRAVDIV SARL AU

الهدف : تهدف الشركة إج  :

مقلمل مختلف ااع لل أم البنلء.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 
100.000 سرهم مقد ة  رأس للهل في 

100 سرهم  1000 حصة من فئة  إج  

للواحدة موزعة كللتلجي :

 1000 الحدين  صفر  الديد 

حصة.

الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 

في  متنتهي  ينلير  فلتح  في  االوت لعية 

31 سيد 23 من كل علم.

التديي2 : سل ت اإلسارة مالتديي2 

للديد صفر الحدين.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

 القلنوني بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة

رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

اإليداع 80350.

432 P

مكتب االستشلرة FIDUTEMA ش.م.م
 رقم 136 شلرع القلهرة الطلبق اامل شقة

رقم 1 كومطراف 1 ت لرة

الهلتف : 8 .2 . 05.37.6

الفلكس :  7.6 . 05.37.6

LOCO SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ش.م.م
ذات الشريك الوحيد

الكلئن مقرهل : بللطلبق الدفلي 

املحل رقم 6 م 7 تجزئة رقم 161 

النصر ت لرة

 20 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

قد تم تأسيس شركة   2020 نوف 23 

ذات   LOCO SERVICES SARL AU

الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الخصلئص  تح ل  مالتي  الوحيد 

التللية :

 LOCO SERVICES  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

ذات الشريك الوحيد.

املواس  بيع   : االوت لعي  الهدف 
الغذائية.

أنواع  من  العديد  لبيع  متجر 
البضلئع.

الشركلء : 
مح د الحلوي 1000 حصة.

مدي2  الحلوي  مح د   : التديي2 
للشركة.

الدنة املللية : من فلتح ينلير إج  
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 
بت لرة بتلريخ 8 سيد 23 2020 تحت 

رقم 3  131.
433 P

STE KAMUSAT
SARL AU

راس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : سمار ايت علي 
املحدن سيدي عالل البحرامي

امل23م  العرفي  العقد  ب قت�سى 
 ،2020 أكتوبر   16 بتلريخ  سال  في 
مضع القلنون ااسل�سي للشركةذات 
محيد  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

التي تح ل املواصفلت التللية :
اسم  الشركة  تح ل   : التد ية 

.KAMUSAT SARL AU
الهدف : تهدف الشركة إج  :

مقلمل مختلف ااع لل أم البنلء.
حدس   : االوت لعي  الرأس لل 
100.000 سرهم مقد ة  رأس للهل في 
100 سرهم  1000 حصة من فئة  إج  

للواحدة، موزعة كللتلجي :
 1000 رشيد  الفيالجي  الديد 

حصة.
الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 
في  متنتهي  ينلير  فلتح  في  االوت لعية 

31 سيد 23 من كل علم.
التديي2 : سل ت اإلسارة مالتديي2 

للديد الفيالجي رشيد.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
القلنوني بلملحك ة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم   ،2020 نوف 23   26 بتلريخ 

اإليداع 219.
434 P

CS FACILTY MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

راس للهل االوت لعي قدره : 10.000 
سرهم

املقر االوت لعي : 15 شلرع اابطلل، 
رقم  ، أكدال الربلط

توقيعه  تم  خلص  بعقد  ع ال 
تأسيس  تم   ،2020 11 نوف 23  في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة تت ثل 

خصلئصهل في ل يلي :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة.
.CS FACILTY MAROC : التد ية
غرض الشركة   : أهداف الشركة 

في كل من املغرب مالخلرج :
مالصيلنة  التنظيف  خدملت 
متش ل  مالكوندي2ج  املنزجي  مالتدبي2 
أيضل التطهي2، االستحواذ، التنظيف 
انشلط  مغي2هل؛  مالفندقي  الصنلعي 
إسارة نقل ااوور ماملرافق املدلعدة 
في تشغيل أم إسارة مؤسدة تجلرية، أم 
املدلعدة في إسارة ااع لل أم مظلئق 
االتصلل،  في  املدلعدة  أم  الشركة 
متوزيع  بيع  النفليلت،  معللجة 
متصنيع املنتجلت املتعلقة بللنشلط 

االوت لعي بللج لة مشبه الج لة.
أعم  مبشكل  متصدير  استي2اس 
خدملت  تقديم  أنشطة  و يع  فإن 
أم  الصنلعية  أم  التجلرية  الع ليلت 
املللية أم املنقولة أم العقلرية تتعلق 
بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر بلاشيلء 
املذكورة أعاله، مال سي ل أي أنشطة 
مالتي  مامل تلكلت،  بللنظلفة  تتعلق 
من املحت ل أن تدهل تطوير أنشطة 

الشركة.
شلرع   15  : االوت لعي  املقر 

اابطلل، رقم  ، أكدال، الربلط.
99 سنة من تلريخ تسجيل   : املدة 

الشركة بللسجل التجلري.
للشركة  ولب  تم   : املدله لت 

املبلغ النقدي التلجي :
مبلغ  امليلوس  الدبلعي  الديد 

5000 سرهم.
 POHANKOVA الديدة 

ZUZANA 5000 سرهم.
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في املج وع مبلغ 10.000 سرهم.

امللسة 7 : رأس امللل.

ب بلغ  امللل  راس  تحديد  تم 

 100 إج   مقد ل  سرهم،   10.000

 100 اس ية  بقي ة  متدلم  سهم 

من  بللكلمل  مكتتبة  للدهم،  سرهم 

بللكلمل  مدفوعة  الشركلء،  قبل 

ب ل يتنلسب مع  ممخصصة للشركلء 

مدله لت كل منهم، مهم :

الديد سبلعي امليلوس 50 سهم.

 POHANKOVA الديدة 

ZUZANA  50 سهم.

املج وع : 100 سهم.

تعيين  الشركلء  قرر   : املدي2من 

مدي2 ملدة غي2 محدمسة.

مغربي  امليلوس،  الدبلعي  الديد 

 1975 أبريل   3 الجندية من مواليد 

الحلمل للبطلقة الوطنية  في بركلن، 

شلرع   3 في  ميقيم   PH80 873 رقم 

الداخلة، حي نصر، بركلن.

التقييد  رقم   : القلنوني  اإليداع 

بللسجل التجلري بلملحك ة التجلرية 

بللربلط 8195 1.

435 P

 STE FATIMA EZZAHRA

CASH
SARL

راس للهل : 100.000 سرهم

بيع حصص
استقللة مدي2 متعيين مدي2 وديد

تحيين القلنون ااسل�سي
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بتلريخ 22 سبت 23 2020، بلع الديد 

لفلئدة  الدين  زين  الطللب  ايت 

حصة   1000 الديد بن و�سى زكريلء 

 STE التي ي لكهل في الشركة املد لة 

 FATIMA EZZAHRA CASH SARL

متض ن أيضل البنوس التللية :

استقللة الديد ايت الطللب زين 

للشركة  ك دي2  منصبه  من  الدين 

املذكورة.

بن و�سى زكريلء  الديد  تعيين  تم 

ك دي2 وديد للشركة.

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

22 سبت 23 2020، تم تعديل القلنون 

ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

2020، تحت  5 نوف 23  بت لرة بتلريخ 

رقم 1372.

436 P

SOLVE MAROC INDUSTRIE

شركة ذات مدؤملية محدمسة

راس للهل االوت لعي : 1.000.000 

سرهم

الكلئن مقرهل االوت لعي : تقديم 

81، تجزئة سلمى، شلرع بئ2 انزران، 

الجديدة، املغرب

السجل التجلري بللجديدة

رقم 337 1

تفويت حصص اوت لعية
استقللة متعيين مدي2

تعديالت بللنظلم االسل�سي
ب قت�سى محضر الج عية العلمة 

غي2 العلسية املنعقدة بتلريخ 3 أكتوبر 

عل   بلإلشهلس  الشركلء  قلم   ،2020

اوت لعية  حصة   8000 تفويت 

بشر   الديدة  طرف  من  امل لوكة 

بلبين  ملركو  انجيلو  مالديد  سكيف 

مالديد شلن إريك سممينيك ملرسيل 

بلبين،  ملركو  انجيلو  الديد  لفلئدة 

بشر   الديدة  استقللة  عل   مكذا 

سكيف متعيين الديد فيليب سلنت 

لويس بلبين ك دي2 فريد متم تعديل 

النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط املحك ة االبتدائية بللجديدة 

تحت رقم   ،2020 أكتوبر   26 بتلريخ 

.25536

437 P

C C S B MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل االوت لعي : 700.000 

سرهم

مقرهل االوت لعي : تقديم رقم 81، 

بتجزئة سلمى، شلرع بئ2 انزران، 

الجديدة املغرب

السجل التجلري بللجديدة
رقم 39  1

تفويت حصص اوت لعية
تعيين مدي2

تعديالت بللنظلم ااسل�سي
ب قت�سى محضر قرارات الشريك 

قلم   ،2020 سبت 23   9 الفريد بتلريخ 

عل   )أ(  بلإلشهلس  الفريد  الشريك 

حصة اوت لعية من   2.100 تفويت 

لويس  سلنت  فيليب  الديد  طرف 

ملركو  أنجيلو  الديد  لفلئدة  بلبين 

بلبين، )ب( معل  تعيين الديد انجيلو 

تم  ملركو بليين ك دي2 مشت2ك م)ج( 

تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

 ،2020 سبت 23   16 بللجديدة بتلريخ 

تحت رقم 25326.

438 P

Z-EVOLUTION
SARL

رأس للهل : 100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : 17 زنقة بهت، 
رقم 3، أكدال، الربلط

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2020 نوف 23   5 بتلريخ  بللربلط 

لشركة  ااسل�سي  القلنون  مضع  تم 

مذات  محدمسة،  مدؤملية  ذات 

الخصلئص التللية :

 Z-EVOLUTION  : التد ية 

.SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

ااوهزة  متصنيع  مشراء  بيع 

الطبية.

منتجلت  متصنيع  مشراء  بيع 

تقويم ااسنلن أم الت2كيبلت املتعلقة 

ب جلل طب ااسنلن.
زنقة بهت،   ،17  : املقر االوت لعي 

رقم 3، أكدال، الربلط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
سرهم موزع   100.00  : رأس امللل 

حصة  كل  قي ة  حصة   1000 عل  

سرهم حررت كلهل ممزعت عل    100

مدله ة  قدمل  اللذان  املدله ين 

نقدية بقي ة 100.000 سرهم.

ابن  سعد  الديد   : الشركلء 

 S5  738 ر  م  ب  الحلمل  اسريس، 

في   1985 سيد 23   30 مواليد  من 

الجديدة ذم وندية مغربية ميقيم في 

الربلط،  أقلمة  الثلني  الحدن  شلرع 

ع لرة املنزه، الشقة   ح ي م الربلط، 

مالديد رشيد به وتي حلمل ب م ر 

سبت 23   23 مواليد  من   J37 935

ماملقيم  ذم الجندية املغربية،   1982

 1695 رقم  العربي  املغرب  حي  ب 

ت لرة.

ابن  الديد سعد  عين   : التديي2 

به وتي مدي2  اسريس مالديد رشيد 

مشلرك للشركة ملدة غي2 محدمسة.

: تم تسجيل الشركة في  التدديل 

السجل التجلري بللربلط في 8 سيد 23 

2020، تحت رقم 8127 1.

439 P

MCC MATERIAUX شركة
شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل : 200.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : محل رقم 76 

سكتور 1 حي النصر عين العوسة

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب ووب 

املصلسقة  ت ت   2020 أكتوبر   12

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

مدؤملية محدمسة ذات الخصلئص 

اآلتية :

 MCC شركة   : التد ية التجلرية 

MATERIAUX
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ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة.

منقل  البنلء  مواس  بيع   : الهدف 

البضلئع.

الع ليلت  و يع  علمة  بصفة 

املرتبطة بصفة مبلشرة أم غي2 مبلشرة 

بنشلط الشركة.

 76 رقم  محل   : االوت لعي  املقر 

سكتور 1 حي النصر عين العوسة.
سرهم   200.000  : امللل  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

الطيب  أبو  الديد   : التديي2 

سفيلن مالديد أبو طيب زكريلء ملدة 

غي2 محدمسة.

مقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

سيد 23   9 بتلريخ  بت لرة  االبتدائية 

2020 تحت رقم س.ت 73 131.

440 P

DACINE شركة
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : رقم 136 الطلبق 2

شقة رقم   شلرع القلهرة ك طراف

ت لرة

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب ووب 

املصلسقة  ت ت   2020 نوف 23   25

ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  

محيد  بشريك  محدمسة  مدؤملية 

ذات الخصلئص اآلتية :

DACINE : التد ية التجلرية

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

الهدف : 

الت2كيبلت الكهربلئية.

البنلء أم ااشغلل املختلفة.

الع ليلت  و يع  علمة  بصفة 

املرتبطة بصفة مبلشرة أم غي2 مبلشرة 

بنشلط الشركة.

املقر االوت لعي : رقم 136 الطلبق 

2 شقة رقم   شلرع القلهرة ك طراف 

ت لرة.
سرهم   100.000  : امللل  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

التديي2 : الديدة الهواري ابتدلم 

ملدة غي2 محدمسة.

مقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

سيد 23   9 بتلريخ  بت لرة  االبتدائية 

2020 تحت رقم س.ت 75 131.

441 P

شركة افريكة انغجي
م.ب.س.ه. ن مودة

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رأس امللل : 5.000 ارم

املقر االوت لعي : منطقة تكنوبول

الحرة مودة

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب ووب 

تأسيس  تقرر   2020 سيد 23  فلتح 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

بللخصلئص اآلتية :

 AFRICA شركة   : التد ية 

ENERGY ش.م.م.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة.
املقر االوت لعي : منطقة تكنوبول 

الحرة مودة.

مبيع  تصنيع   : االوت لعي  الهدف 

االواح الكهرمضونية.

في  محدس   : االوت لعي  الرأس لل 

مبلغ 5000 ارم بقي ة 50 ارم للحصة.

: تم تعيين الديد توفيق  التديي2 

لبطلقة  الحلمل  بوكرين  الحكيم 

 F51 208 رقم  الوطنية  التعريف 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدمسة.

تم تسجيل الشركة لد  املحك ة 

 2767 رقم  تحت  مودة  التجلرية 

بتلريخ فلتح سيد 23 2020.

442 P

فكتو ترافو
ش.م.م.ش.م

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
شريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : زنقة مريدة

رقم 5  القنيطرة
توسيع النشلط االوت لعي للشركة

محرر  عرفي  عقد  ب ووب 

 2020 سبت 23  بللقنيطرة بتلريخ  2 
تقرر مل يلي :

االوت لعي  النشلط  توسيع 
النشلط  سيصبح  حيث  للشركة، 

الرئي�سي للشركة هو :
نقل املوظفين.

إت لم  أول  من  التفويض 
اإلوراءات الالزمة.

لهذا  القلنوني  اإليداع  متم 
هيئة  لد   الضبط  بكتلبة  املحضر 
 املحك ة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ
12 أكتوبر 2020 تحت رقم 3339.

443 P

MODERN FERM
SARL AU
تأسيس

ب ووب عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   11

ذات امل يزات التللية :
MODERN FERM : التد ية

الهدف :
إنتلج فالحي.

امليدان  في  ماالستغالل  التجلرة 
الفالحي.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
مضع  تسجيلهل في السجل التجلري.

زنقة   23  : عنوان املقر االوت لعي 
أنوال إقلمة فلوري 11 مكتب رقم   

القنيطرة.
رأس للهل : 10.000 سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 
 .G399211 الديد املصلمدي يوسف
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من عرضه.

للشركة  القلنوني  اإليداع  نفذ 

بلملحك ة التجلرية بللقنيطرة بتلريخ 

17 سيد 23 2020 تحت رقم 80109.

444 P

 AGOURA DE TRAVAUX

GENERALE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رأس للهل : 7.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : 102 تجزئة الجد 

عين اعتيق ت لرة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

قرر الج ع العلم   2020 أكتوبر   28

غي2 العلسي مل يلي :
أكور  املرحوم  مفلة  عن  اإلعالن 

مح د شريك.
نقل حصص املرحوم الديد أكور 

مح د إج  الورثة مذمي الحق.
ب  الشركة  رأس لل  رفع 

من  لنقله  سرهم    .000.000

 11.000.000 إج   سرهم   7.000.000

سرهم.

تغيي2 مقر الشركة من 102 تجزئة 

شلرع  إج   ت لرة  اعتيق  عين  الجد 

الحدن الثلني ع لرة يلس ين حي ابن 
سينلء رقم 86 ت لرة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط في 25 نوف 23 2020 

تحت رقم 108882.

445 P

SNETRAV
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رأس للهل : 7.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : 102 تجزئة الجد 

عين اعتيق ت لرة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

قرر الج ع العلم   2020 أكتوبر   28

غي2 العلسي مل يلي :
أكور  املرحوم  مفلة  عن  اإلعالن 

مح د مدي2 مشريك.
نقل حصص املرحوم الديد أكور 

مح د إج  الورثة مذمي الحق.
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قبول بعد الوفلة استقللة الديد 

أكور  الديد  متعيين  مح د  أكور 

غي2  ملدة  للشركة  مدي2ا  الحدين 

محدمسة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط في 25 نوف 23 2020 

تحت رقم 108881.

446 P

SILKROW
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مالشريك الوحيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : سكلن رقم 35

ع لرة 16 مرس الخي2 ت لرة

تأسيس
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم مضع القلنون   2020 نوف 23   23

املدؤملية  ذات  للشركة  ااسل�سي 

مالتي  الوحيد  مالشريك  املحدمسة 

تت يز ب ل يلي :

ذات  سي2كرام  شركة   : التد ية 

مالشريك  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

الهدف : 

بيع االبدة الجلهزة.

مصبنة.

تصدير ماستي2اس.

املدة : حدست في 99 سنة، انطالقل 

السجل  في  التسجيل  تلريخ  من 

التجلري.

 35 رقم  سكلن   : االوت لعي  املقر 

ع لرة 16 مرس الخي2 ت لرة.

مبلغ  في   : االوت لعي  الرأس لل 

 1000 إج   مقد ة  سرهم   100.000

حصة اوت لعية بث ن 100 سرهم في 

حوزة الديد شرقلمي رضوان 1000 

حصة.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

غي2  ملدة  رضوان  شرقلمي  الديد 

محدمسة.

الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 

الصلفي في كل سنة من أول تكوين 

االحتيلط القلنوني.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23   10 في  بت لرة  االبتدائية 

رقم  تحت  التجلري  بللسجل   2020

.131 97

447 P

SO INTERIOR DESIGN
SARL AU

 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ

تأسيس  تم  قد   ،2020 نوف 23   3

شركة ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الشريك الوحيد.

 SO INTERIOR DESIGN SARL

AU

الهدف االوت لعي : أع لل متنوعة 

مأع لل إنشلئية.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

 CHARIL SOLENE MARINE

1000 حصة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
املقر االوت لعي : 117 مكرر، زنقة 

فرحلت حشلس، قبيبلت، الربلط.

من  ابتداء  سنة   99  :ّ املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

 CHARIL SOLENE  : املدي2 

MARINE
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 8133

448 P

INTER CLEAN
SARL AU

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الحصص  تفويت  معقد  االستثنلئي 

بتلريخ املحين  ااسل�سي   مالنظلم 

27 أكتوبر 2020 تم مل يلي :

1000 حصة اوت لعية التي  نقل 

في حوزة الديد إس لعيل أبو العزيز 

التي  اوت لعية  حصة   1000 من 

ي تلكهل إج  الديد يونس تورابي.

استقللة املدي2 الديد إس لعيل 

يونس  الديد  متعيين  العزيز  أبو 

تورابي ك دي2 وديد.

تغيي2 املقر االوت لعي للشركة من 
زنقة موالي اح د   8 الشقة رقم   30

املكتب  إج   الربلط  حدلن  الوكيلي 
شلرع الحدن   13 ع لرة رقم   1 رقم 

الثلني زامية زنقة سبتة الربلط.

للشركة  ااسل�سي  النظلم  تحيين 

متعديل الفصل التي ش لهل التغيي2.

القلنوني لد  كتلبة  متم اإليداع 

الضبط بلملحك ة التجلرية في الربلط 

تحت رقم   2020 سيد 23   10 بتلريخ 

.109269

449 P

STE SQUAT SOLUTIONS
شركة محدمسة املدؤملية

من شريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

 CHEZ STE S.A : املقر االوت لعي

DOMICOM IMMB. N°226

 1ER ETAGE APP.A. BUREAU N°1

ET2 AIN ELHAYAT SKHIRATE

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   16

ذات املدؤملية املحدمسة من شريك 

محيد مالتي تت يز ب ل يلي :

 STE  : االوت لعية  التد ية 

SQUAT SOLUTIONS

موضوع الشركة في املغرب ك ل في 

الخلرج :

بيع مشراء العقلرات.

اقتنلء عقلرات في مضعية معقدة 

ممدتعصية.

 CHEZ STE S.A  : املقر االوت لعي 

 DOMICOM IMMB. N°226 1ER

 ETAGE APP.A. BUREAU N°1 ET2

AIN ELHAYAT SKHIRATE

في الشركة  مدة  حدست   :  املدة 

من تلريخ تأسيدهل  سنة ابتداء   99  

أم  فسخهل  حللة  في  مل عدا  النهلئي 

عليه  تنص  مل  حدب  ت ديدهل 

القوانين ااسلسية.

 100.000 في  محدس   : الرأس لل 

سرهم مقد ل إج  1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد عبد اللطيف لكي.

 N/01/01 تبتدئ الدنة املللية في

متنتهي في N/12/31 من كل سنة.

مقد تم تسجيل الشركة بلملحك ة 

أكتوبر   10 بتلريخ  بت لرة  االبتدائية 

2020 تحت رقم : 91 131.

450 P

STE WAREN TRANS
SARL AU

شركة محدمسة املدؤملية

من شريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

 CHEZ STE S.A : املقر االوت لعي

DOMICOM IMMB. N°226

 1ER ETAGE APP.A. BUREAU N°1

ET2 AIN ELHAYAT SKHIRATE

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   19

ذات املدؤملية املحدمسة من شريك 

محيد مالتي تت يز ب ل يلي :

 STE  : االوت لعية  التد ية 

WAREN TRANS

موضوع الشركة في املغرب ك ل في 

الخلرج :

مطنيل  مالبضلئع  الدلع  نقل 

مسمليل.

االستي2اس مالتصدير.

 CHEZ STE S.A  : املقر االوت لعي 

 DOMICOM IMMB. N°226 1ER

 ETAGE APP.A. BUREAU N°1 ET2

AIN ELHAYAT SKHIRATE
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في الشركة  مدة  حدست   :  املدة 
من تلريخ تأسيدهل  سنة ابتداء   99  
أم  فسخهل  حللة  في  مل عدا  النهلئي 
عليه  تنص  مل  حدب  ت ديدهل 

القوانين ااسلسية.
 100.000 في  محدس   : الرأس لل 
سرهم مقد ل إج  1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة.
: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد عبد اللطيف لكي.
 N/01/01 تبتدئ الدنة املللية في

متنتهي في N/12/31 من كل سنة.
مقد تم تسجيل الشركة بلملحك ة 
سبت 23   12 االبتدائية بت لرة بتلريخ 

2020 تحت رقم : 63 131.
451 P

CAPITALE EXPERTISE
ع لرة 1 شقة   ميل سنت2ال حي ريلض الربلط

ECOLIDER
SARL

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : B/32 تقلطع فلل 

ملد ع ي2 مبهت ع لرة ابرمن طلبق 3 
أكدال الربلط

السجل التجلري الربلط
رقم 709 7
حل الشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
في بللربلط  املؤرخ   االستثنلئي 
2 أكتوبر 2020 قرر الشركلء للشركة 
حل الشركة متصفيتهل مسيل ك ل تقرر 
الحلملة  زيلن  نبيلة  الديدة  تعيين 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
ك صفية للشركة مخول   L253666
لهل و يع الدلطلت إلت لم اإلوراءات 
متدوية  امل تلكلت  بيع  أول  من 

الديون.
 B/32 الربلط   : التدوية  مقر 
تقلطع فلل ملدي ع ي2 مبهت ع لرة 

ابرمن طلبق 3 أكدال.
القلنوني لد  مكلتب  تم اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سيد 23   7 في 

.1091  
452 P

CAPITALE EXPERTISE
ع لرة 1 شقة   ميل سنت2ال حي ريلض الربلط

FAL ARTHE
SARL AU

رأس للهل : 100.000 سرهم
املقر االوت لعي : الربلط 103
شلرع فلل ملد ع ي2 أكدال
السجل التجلري الربلط

رقم 69129
حل الشركة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
في بللربلط  املؤرخ   االستثنلئي 
الشريك  قرر   2020 أكتوبر   31
الشركة  حل  للشركة  الوحيد 
تعيين  تقرر  ك ل  مسيل  متصفيتهل 
الديد مح د بنلني الحلمل لبطلقة 
 C200281 رقم  الوطنية  التعريف 
و يع  له  مخول  للشركة  ك صفي 
الدلطلت إلت لم اإلوراءات من أول 

بيع امل تلكلت متدوية الديون.
103 شلرع  الربلط   : مقر التدوية 

فلل ملد ع ي2 أكدال.
القلنوني لد  مكلتب  تم اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2020 سيد 23   7 في 

.1091 5
املدي2

453 P

STE BENAAISSE TRAV
 ش.م.م

شركة محدمسة املدؤملية
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2020 أكتوبر   9 بللد لرة بتلريخ 
املدؤملية  محدمسة  شركة  تأسيس 

ذات الخصلئص التللية :
 STE BENAAISSE  : التد ية 

TRAV
مالتصدير،  االستي2اس   : الهدف 
املختلفة  مااع لل  البنلء  في  مقلمل 

مالتجلرة.
املقر االوت لعي : حي الدالم 2 رقم 

8 الد لرة.
املدة : 99 سنة.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

مبلغ  في  االوت لعي  الرأس لل 

 1000 إج   مقد ة  سرهم   100.000

حصة اوت لعية قي ة الواحدة 100 

من  ممحررة  مكتتبة  و يعهل  سرهم 

عل   ممقد ة  محيد  شريك  طرف 

الشكل التلجي :

 1000 الديد الحدلن بن عويس 

امل ثلة  الحصص  ممج وع  حصة، 

 1000 هي  االوت لعي  للرأس لل 

حصة.

الدنة االوت لعي : من فلتح ينلير 

إج  31 سيد 23 من كل سنة.

الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 

الحدلن بن عويس ملدة غي2 محدمسة.

تقييد  تم   : القلنوني  اإليداع 

ملدينة  التجلري  بللسجل  الشركة 

الد لرة بتلريخ 5 نوف 23 2020 تحت 

الرقم 2069.

454 P

3A WORKS
SARL AU

تأسيس شركة
في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  قد  بللربلط   2020 سيد 23   2

مضع القلنون ااسل�سي لشركة تح ل 

الخصلئص التللية :

 3A WORKS SARL  : التد ية 

AU

ذات  شركة    : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة شريك محيد.

مبيع  شراء   : االوت لعي  الهدف 

املدتلزملت ماملعدات املكتبية أع لل 

استي2اس   BTP أع لل  متنوعة و يع 

متصدير.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

 1000  : نجلر  هللا  عبد  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر :  1 شلرع االشعري ع لرة   

أكدال الربلط.

املدي2 : عبد هللا نجلر.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بلملحك ة التجلرية الربلط   109112

بللسجل التجلري رقم 8063 1.

455 P

BOVIGENE
SARL AU

تأسيس شركة
في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم  قد  بللربلط   2020 أكتوبر   15

مضع القلنون ااسل�سي لشركة تح ل 

الخصلئص التللية :

BOVIGENE SARL AU : التد ية

ذات  شركة    : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة شريك محيد.
استي2اس بذمر   : الهدف االوت لعي 

 - للتلقيح الصنلعي  حيوانية موزعة 

استي2اس عجول منذمر تد ين.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

الرح ن  عبد  سيدي  الديد 

القلسري 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
زنقة   8 شقة   30 ع لرة   : املقر 

موالي اح د الوكيلي حدلن الربلط.

الرح ن  عبد  سيدي   : املدي2 

القلسري.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بلملحك ة التجلرية الربلط   108701

بللسجل التجلري رقم 7723 1.

456 P
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 KARICAM شركة

HYDRAULIC BREAKER
شركة محدمسة املدؤملية
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : كلبي رقم 213 

الطلبق اار�سي الحي الصنلعي زنلتة 

عين حرمسة املح دية

بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 

تأسيس  تم   2020 نوف 23   17

 KARICAM HYDRAULIC شركة 

BREAKER شركة محدمسة املدؤملية 

ذات امل يزات التللية :

ممعدات  الغيلر  قطلع  في  تلور 

اآلالت.

إصالح اآلالت.
من  مكون  الشركة  رأس لل 

 1000 إج   مقدم  سرهم   100.000

للحصة  سرهم   100 فئة  من  حصة 

مقد ة عل  الشكل التلجي :

الديد عبد الكريم الح لسي 500 

حصة.

الديد يركي ك لل 500 حصة.

الشركة مدي2ة من طرف الديد 

الديد عبد الكريم الح لسي مالديد 

يركي ك لل.

سنة   99 مدة الشركة محدسة في 

ابتداء من تلريخ تسجيلهل في السجل 

التجلري.

بلملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 

بتلريخ بلملح دية   االبتدائية 

7 سيد 23 2020 متحت رقم 22657.

457 P

 STE FISSK FOOD

DISTRIBUTION
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

ب دينة  ممسجل   2020 نوف 23   30

تم   2020 سيد 23   2 بتلريخ  تزنيت 

املدؤملية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدمسة محدسة العنلصر ك ل يلي :

 STE FISSK FOOD  : التد ية 

DISTRIBUTION SARL

تجزئة   112  : االوت لعي  املقر 

مفتلح الدعلسة تزنيت.

الغرض : تلور مواس غذائية علمة 

بنصف الج لة.

الغرض : تلور مواس غذائية علمة 

بنصف الج لة.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدهل.

املدي2 : ع ر تكنزا.

رأس امللل : 100.000 سرهم مقدم 

إج  1000 حصة ب ل قدره 100 سرهم 

لكل حصة موزعة ك ل يلي :

500 حصة ل الديد ع ر تكنزا.

اس لعيل  الديد  ل  حصة   500

تكنزا.

من  املللية  أم  االوت لعية  الدنة 

فلتح ينلير إج  31 سيد 23.

رقم السجل التجلري : 581 .

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

 775 رقم  تحت  لتزنيت  االبتدائية 

بتلريخ 8 سيد 23 2020.

458 P

شركة سوويفيكوم

ECOLE DIAMAND PRIVEE
SARL AU

العلمة  الج عية  قرار  ب قت�سى 

12 أكتوبر  الغي2 علسية املنعقدة يوم 

 ECOLE DIAMAND لشركة   2020

PRIVEE SARL AU ممقرهل االوت لعي 

شقة 5 ع لرة ف إقلمة اللة خديجة 

زماغة فلس.

قبل  للشركة  النهلئية  التصفية 

أمانهل.

تعيين الديد الكحلي عبد الحق 

لتصفية الشركة.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

 20/3026 التجلرية بفلس تحت رقم 

بتلريخ 10 نوف 23 2020.

459 P

شركة سوويفيكوم

ECOLE DIAMAND PRIVEE
SARL AU

العلمة  الج عية  قرار  ب قت�سى 

12 أكتوبر  الغي2 علسية املنعقدة يوم 

 ECOLE DIAMAND لشركة   2020

PRIVEE SARL AU ممقرهل االوت لعي 

شقة 5 ع لرة ف إقلمة اللة خديجة 

زماغة فلس.

التصفية النهلئية للشركة.

املصلسقة عل  تقرير املصفي.

ذمة املصفي الديد الكحلي  إبراء 

عبد الحق.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

 20/3 77 التجلرية بفلس تحت رقم 

بتلريخ 2 سيد 23 2020.

460 P

GOÛT VERT
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة

بللربلط   2020 سبت 23   3 بتلريخ 

الصفلت  تح ل  شركة  تأسيس  تم 

التللية :

 GOÛT VERT  : اللقب االوت لعي 

SARL

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤمليلت املحدمسة.

الغرض   : االوت لعي  الهدف 

في  أم  املغرب  في  سواء  الشركة،  من 

الخلرج :

مالتشجي2  البدتنة  مقلمل 

مالتنظيف.

إنشلء مصيلنة الحدائق ماملنتزهلت 

ماملدلحلت الخضراء مو يع املرافق 

الطبيعية.

سقلية   - للبذر  اارض  تجهيز 

النبلتلت مااشجلر مالزهور.

الحشرات  النبلتلت ضد  معللجة 

ماامراض.

إزالة النفليلت.

املللية  املعلمالت  و يع  مع ومل، 
املللية  أم  الصنلعية  أم   التجلرية 
مبلشر  بشكل  املتعلقة  العقلرية  أم 
الشركة ب وضوع  مبلشر  غي2   أم 
 أم من املحت ل أن تحلبي مصللحهل، 
التعلمن بج يع أشكلله  ب ل في ذلك 
الشركلت أم  املعلمالت  و يع   مع 
أم الشركلت التي لديهل كلئن م لثل   

 أم ملحق.
رأس امللل : 30.000 سرهم مقد ة 
سرهم   100 حصة من فئة   300 إج  

للحصة.
رشيد اكريم : 150 حصة.

يوسف ايت اخي : 150 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
املقر االوت لعي : إقلمة فلل فلوري 

ع لرة 8 شقة 5 سعيد حجي - سال.
ميوسف  اكريم  رشيد   : التديي2 

ايت اخي.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بدال.
التجلري  بللسجل  التسجيل  رقم 

رقم 32311.
461 P

BINTELEC
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ب دلهم محيد
بتلريخ العرفي  للعقد   تبعل 
قوانين  مضع  تم   ،2020 سيد 23   9

الشركة ذات امل يزات التللية :
BINTELEC : التد ية

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
املدؤملية املحدمسة ب دلهم محيد.

املوضوع : 
الحلسوب  شبكلت  تركيب 
مااليلف الضوئية مكلبالت الك بيوتر 

مالهلتف.
املعلوملت،  تكنولوويل  أع لل 
توريد تركيب صيلنة مإصالح معدات 

تكنولوويل املعلوملت ماالتصلالت.
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تطوير الك بي2متر مأع لله.
التص يم  الك بيوتر  برمجة 

التطوير مإنشلء مواقع الويب.
اامن  أنظ ة  مصيلنة  تركيب 
مأنظ ة  املراقبة  كلمي2ات  متركيب 

اإلنذار مالح لية من الحريق.
اإلعالميلت،  مجلل  في  التكوين 

اامن مالكهربلء، إلخ ...
املقر الرئي�سي : حي خط الرملة 2، 

زنقة برشيد، رقم 156، العيون.
الرأس لل : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إج   سرهم مقد ة 
بللكلمل  مي لكهل  سرهم   100 فئة 

مح د بوهدا.
تدي2 من الطرف الديد   : اإلسارة 

مح د بوهدا.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 
تحت   2020 سيد 23   9 بتلريخ 
تسجيلهل  متم   2020/23027 رقم 
الرقم  تحت  التجلري  بللسجل 

التحليلي 209 3.
462 P

CABINET OFISCONSEIL

IMM 11 BUREAU N°5 2EME ETAGE

RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

Travaux de comptabilité

Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

COPROMA MEDICAL
SARL AU

تغيي2ات مختلفة
الج عية  مدامالت  إثر  عل  
بتلريخ املنعقدة  االستثنلئية   العلمة 
5 أكتوبر 2020، قرر مدله و شركة 
 COPROMA MEDICAL SARL AU

التغيي2ات التللية :
تغيي2 املقر االوت لعي إج  العنوان 
رقم   5 امل  التجلري  املحل   : التلجي 

35  املدي2ة ح ي م الربلط.
التجلري النشلط   تعديل 

بإضلفة بيع مدتحضرات   : للشركة 
الصيدالنية  ماملنتجلت  التج يل 

الذي أصبح :

الطبية  )املواس  التجلري  التديي2 

مشبه الطبية(.

االستي2اس مالتصدير.

التج يل  مدتحضرات  بيع 

ماملنتجلت الصيدالنية.

تغيي2 القوانين ااسلسية للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط يوم   ف23اير 2020 

تحت رقم 109090.

463 P

 CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE

CENTER

Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique

Au Capital De 100.000 Dhs

 Siège Social : 23 AVENUE

 ANOUAL IMM FLEUTY 11

BUREAU N°4 KENITRA

 SOCIETE ITALO

 TINISIENNE DES TRAVAUX

ET D’EQUIPEMENT
SITE SARL

OUVERTURE DE SUCCURSALE

SITE EXPORT

الج عية  مدامالت  إثر  عل  

بتلريخ املنعقدة  االستثنلئية   العلمة 

مدله و  قرر   ،2020 نوف 23   11

 ITALO TINISIENNE DES شركة 

 TRAVAUX ET D’EQUIPEMENT

SITE« SARL«، مالتي يووب مقرهل ب 

شلرع مدحت بلشل ع لرة 2 شقة 10 

الطلبق الخلمس شبلة تونس 1002، 

التغيي2ات التللية :

 SITE بلملغرب يدمى  افتتلح فرع 

EXPORT

للفرع  القلنوني  امل ثل  تعيين 

الديد مح د بن الطلهر الدل�سي.

عل   للفرع  الرئي�سي  املقر  تعيين 

إقلمة يلس ين شقة   : العنوان التلجي 
الرح لن  عبد  موالي  زامية   15 رقم 

مإسريس ااك23 القنيطرة.

رقم السجل التجلري 57665.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بللقنيطرة  االبتدائية 

39 80 بتلريخ 8 سيد 23 2020.

464 P

CAMELEON OPTIQUE

شركة ذات مدؤملية محدمسة

مذات شريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : ع لرة 78، مخزن 

رقم C398، مشرمع سمار الكورة، حي 

يعقوب املنصور، الربلط

تحويل املقر االوت لعي للشركة
استثنلئي  عرفي  عقد  ب قت�سى 

أبريل  فلتح  بتلريخ  بللربلط  املنعقد 

فإن الشريك الوحيد لشركة   2019

CAMELEON OPTIQUE مهي شركة 

ذات مدؤملية محدمسة مذات شريك 

محيد، مقرر مل يلي :

تحويل املقر االوت لعي للشركة :

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

شركة   CAMELEON OPTIQUE

مذات  محدمسة  مدؤملية  ذات 

شريك محيد، تحويل املقر االوت لعي 

 ،78 ع لرة  الربلط،  من  للشركة 

سمار  مشرمع   ،C398 رقم  مخزن 

إج   املنصور،  يعقوب  حي  الكورة، 

رمملنة  إقلمة  القنيطرة،  مدينة 

ملرينة، مخزن رقم 10، ع لرة C شلرع 

مب قت�سى  مغلندي  الديوري  مح د 

هذا التحويل تم تعديل الفصل رقم 

  من القلنون ااسل�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلرية  املحك ة  لد   القلنوني 

بتلريخ  3 9 رقم  تحت   بللربلط 

16 ينلير 2020.
ب ثلبة مقتطف مبيلن التديي2

465 P

SOCOGESTION SARL

 ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS

مكتب الدراسلت، الحدلبلت ماالستشلرة

1، زنقة أفغلندتلن، رقم  ، حي املحيط

الربلط

شركة بروراطرا
PRORATRA

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس  بللربلط،   2020 ف23اير   7
 ،PRORATRA »برمراطرا«  شركة 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
أسفله،  املوقع  الوحيد  للشريك 

خصلئصهل كللتلجي :
»برمراطرا«   : الشركة  اسم 

.PRORATRA SARL AU
مقلمل أع لل   : مض ون الشركة 
مالتجلرة  بنلء،  مقلمل  أم  مختلفة 

الحرة.
مقر الشركة : 15، شلرع اابطلل، 

رقم  ، أكدال، الربلط.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 
مقد ة إج  1000 حصة بقي ة 100 
بحوزة  كلهل  الواحدة  للحصة  سرهم 

الديد الدغوغي اس لعيل.
تم تعيين الديد   : تديي2 الشركة 
الشركة  مدي2  اس لعيل  الدغوغي 

الوحيد.
أربلح الشركة : بعد خصم 5% من 
ااربلح يوسع البلقي في تصرف الشريك 

الوحيد.
التسجيل  تم   : التجلري  السجل 
بتلريخ   1 8207 التجلري تحت رقم 
10 سيد 23 2020 بلملحك ة التجلرية 

بللربلط.
للبيلن ماالستشلرة

466 P

CABINET OFISCONSEIL

IMM 11 BUREAU N°5 2EME ETAGE

RUE DAYET AOUA AGDAL RABAT

Travaux de comptabilité

Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

ISRAB
SARL AU

تغيي2ات مختلفة
الج عية  مدامالت  إثر  عل  
بتلريخ املنعقدة  االستثنلئية  العلمة 
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9 نوف 23 2020، قرر مدله و شركة 
 ،15 ب  مقرهل  يوود  مالتي   ISRAB

أكدال،  الشقة  ،  اابطلل،  شلرع 

الربلط، التغيي2ات التللية :

استقللة   : الشركة  مدي2  تغيي2 

متعيين  بوعديدة  زكرية  الديد 

الديد أنلس بوعديدة مدي2 وديد 

للشركة.

تغيي2 القوانين ااسلسية للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سيد 23  يوم    بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109088.

467 P

IMADZLI TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : إقلمة غزالن،   

B2 الشقة 15، املغرب العربي

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 IMADZI TRANS  : التد ية 

SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

غزالن،  إقلمة   : االوت لعي  املقر 

 ،B2 املغرب العربي   ،15 الشقة   ،  

القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل املدتخدمين.

نقل البضلئع.

ااشغلل املختلفة أم البنلء.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 

عل   مموزعة  مكتتبة،  بكلملهل، 

الشركلء كللتلجي :

الديد ع لس زرماجي 1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إج  الديد ع لس   : التديي2 
زرماجي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
سيد 23  فلتح  بتلريخ   57 75 رقم 

.2020
468 P

JUS MEDIC 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

B املقر االوت لعي : رقم   ، بلوك
توسعي، املغرب العربي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
JUS MEDIC SARL AU : التد ية
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
 B املقر االوت لعي : رقم   ، بلوك

توسعي، املغرب العربي، القنيطرة.
موضوع الشركة : صيدلية.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 
عل   مموزعة  مكتتبة،  بكلملهل، 

الشركلء كللتلجي :
 1000 العرمي  أسلمة  الديد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

: أسند إج  الديد أسلمة  التديي2 
العرمي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
سيد 23  فلتح  بتلريخ   57 71 رقم 

.2020
469 P

GLOBAL BUS 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : الزنقة 2 رقم 29

حي مع ورة، الدلكنية، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 GLOBAL BUS SARL  : التد ية 

AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

املقر االوت لعي : الزنقة 2 رقم 29، 

حي مع ورة، الدلكنية، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

نقل املدتخدمين.

نقل اإلرسلليلت.

التجلرة بصفة علمة.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 

عل   مموزعة  مكتتبة،  بكلملهل، 

الشركلء كللتلجي :

 1000 املخربش  التهلمي  الديد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي2 : أسند إج  الديد التهلمي 

املخربش.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 

رقم 57395 بتلريخ 26 نوف 23 2020.

470 P

ZAAD EL GHARB AGRI 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : تجزئة النصر
رقم 178، حد كورت

تأسيس شركة
مضع  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون 
محيد  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

ذات املواصفلت التللية :
 ZAAD EL GHARB  : التد ية 

AGRI SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
النصر،  تجزئة   : االوت لعي  املقر 

رقم 178، حد كورت.
االستغالل   : الشركة  موضوع 

الفالحي.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 
عل   مموزعة  مكتتبة،  بكلملهل، 

الشركلء كللتلجي :
 1000 اليعقوبي  مح د  الديد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إج  الديد مح د   : التديي2 
اليعقوبي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 23  بتلريخ فلتح سيد 23 2020.
471 P

PC INFORMATIQUE BURO
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد
رأس للهل االوت لعي :100.000 سرهم
مقرهل االوت لعي : زامية زنقة سوس 
مشلرع مح د الخلمس ع لرة عرفلت 

شقة رقم   القنيطرة
بتلريخ  املحرر  املحضر  ب قت�سى 

23 نوف 23 2020، قرر مل يلي :
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قي ة  الشركة من  رأس لل  زيلسة 

 1.000.000 سرهم ليصبح   100.000

سرهم نقدا عن طريق إسملج الديد 

نجيب مح د شريكل بحصص تقدر 

سرهم   100 9000 حصة من فئة  ب 

للحصة.

تحويل الشكل القلنون من شركة 

بشريك  محدمسة  مدؤملية  ذات 

مدؤملية  ذات  شركة  إج   محيد 

محدمسة.

نعي ة  الرمساني  الديدة  تعيين 

غي2  لفت2ة  للشركة  محيدة  مدي2ة 

محدمسة.

تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  لل حك ة  التجلري 

بللقنيطرة بتلريخ فلتح سيد 23 2020 

تحت رقم 80293.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

املدي2

472 P

SOYAZ
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد
رأس للهل االوت لعي :100.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : القنيطرة

9 م 19 زنقة غلندي مأبو بكر 

الصديق مكتب رقم 2، القنيطرة

بتلريخ املحرر  املحضر   ب قت�سى 

الشريك  قرر   ،2020 سبت 23   17

الوحيد للشركة :
بقي ة  الشركة  رأس لل  زيلسة 

ليصبح  نقدا  سرهم   100.000

200.000 سرهم.

ب بلغ  الشركة  رأس لل  تخفيض 

سرهم عن طريق الخدلئر   100.000

 2019 املللية  الدنة  بنهلية  املسجلة 

ليصبح 100.000 سرهم.

للشركة  الغرض االوت لعي  تغيي2 

العقلري«  »اإلنعلش  نشلط  بحذف 

مإضلفة اانشطة التللية :

تلور بقللة بنصف و لة.

متجر ااغذية العلمة.

املقر  عنوان  تغيي2  مكذلك 
االوت لعي للشركة إج  العنوان التلجي : 
زامية شلرع موالي عبد العزيز ممح د 
متجر   105 القري إقلمة رشيد رقم 

رقم 2 القنيطرة.
تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

نعي ة  الرمساني  الديدة  تعيين 
غي2  لفت2ة  للشركة  محيدة  مدي2ة 

محدمسة.
تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  لل حك ة  التجلري 
 2020 نوف 23  بتلريخ  2  بللقنيطرة 

تحت رقم 80206.
ب ثلبة مقتطف مبيلن

املدي2

473 P

MASOUDA WOLF TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

II املقر االوت لعي : بقعة 2، اامل
قطعة 2، ع لرة الفلين، الشقة 6

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
 MASOUDA WOLF  : التد ية 

TRANS SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
 ،II املقر االوت لعي : بقعة 2، اامل
 ،6 الشقة  الفلين،  ع لرة   ،2 قطعة 

القنيطرة.
نقل   : الشركة  موضوع 

املدتخدمين.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 
عل   مموزعة  مكتتبة،  بكلملهل، 

الشركلء كللتلجي :

 1000 اصلض  إليلس  الديد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إج  الديد إليلس   : التديي2 

اصلض.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57623 بتلريخ 7 سيد 23 2020.
474 P

STE AAYOUD SERVICE
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة
بشريك محيد

املقر االوت لعي : 7  زنقة ع ر
ابن العلص إقلمة إس لعيل

مكتب رقم   القنيطرة
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 
  نوف 23 2020 ممصحح اإلمضلءات 
ب صللح تصحيح اإلمضلءات ملدينة 
القنيطرة تم إعداس القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
الشريك الوحيد بلملواصفلت التللية :
 STE AAYOUD  : التد ية 

SERVICE
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
املقر االوت لعي للشركة : 7  زنقة 
إس لعيل  إقلمة  العلص  ابن  ع ر 

مكتب رقم   القنيطرة.
من  الغرض   : االوت لعي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أم خلروه، 
مبلشر أم غي2 مبلشر، سواء لنفدهل أم 

لغي2هل أم مدله ة في :
بلئع عقلقي2 بتقديط.

مقلمل في اإلسارة الزراعية.
مقلمل في أشغلل مختلفة أم البنلء.
الع ليلت  و يع  علم،  مبشكل 
الصنلعية،  املللية،  التجلرية، 
مالخدملتية،  الحرفية،  العقلرية، 
ماملرتبط  الشركة،  لحدلب  و يعهل 
بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر بللهدف 

االوت لعي لتطوير الشركة.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة منذ تلريخ التأسيس.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 

عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم.

 100.000 الديد أعيوض سعيد 

سرهم 1000 حصة اوت لعية.

الشركة يدي2هل الديد   : التديي2 

غي2  ملدة  مذلك  سعيد  أعيوض 

محدسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 

ملدينة  التجلري  السجل  ب صلحة 

 2020 سيد 23   7 بتلريخ  القنيطرة 

تحت رقم 80380.
لإليداع مالبيلن

475 P

اسريس بلزا

محلسب معت د من طرف الدملة

 5، زنقة مع ورة، رقم 3، القنيطرة

ROUZI - PRO

ش.ذ.م.م بشريك محيد

املقر االوت لعي : 70، تجزئة 

الدعلسة، T/  8، الشقة 9

القنيطرة

تغيي2 املقر االوت لعي
املنعقد  االوت لع  ملحضر  تبعل 

تقرر   2020 أكتوبر   12 بتلريخ 

االوت لعي  املقر  تغيي2  بلإلو لع 

الحي   : التلجي  العنوان  إج   للشركة 

كلم  الصنلعي، شلرع الحدن الثلني، 

17، ت لرة.

مبللتبعية فقد تم تعديل امللسة   

من القلنون ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوف 23   17 بتلريخ  بت لرة  االبتدائية 

2020 تحت رقم 29 1.
للخالصة مالبيلن

476 P
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STE ILHAM BARRICHI
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد

املقر االوت لعي : 173، شلرع إملم 

علي ع لرة سلرة مكتب رقم 3

املدينة العليل، القنيطرة

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

7 نوف 23 2020 ممصحح اإلمضلءات 

ب صللح تصحيح اإلمضلءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداس القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد بلملواصفلت التللية :

 STE ILHAM  : التد ية 

.BARRICHI SARL AU

شركة   : الشكل القلنوني للشركة 

بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد.

 ،173  : للشركة  االوت لعي  املقر 

شلرع إملم علي، ع لرة سلرة، مكتب 
رقم 3، املدينة العليل، القنيطرة.

من  الغرض   : االوت لعي  الهدف 

بشكل  الشركة في املغرب أم خلروه، 

مبلشر أم غي2 مبلشر، سواء لنفدهل أم 

لغي2هل أم مدله ة في :

مركز التج يل.

حالقة الديدات.

التكوين املدت ر.

الع ليلت  و يع  علم،  مبشكل 

الصنلعية،  املللية،  التجلرية، 

مالخدملتية،  الحرفية،  العقلرية، 

ماملرتبط  الشركة،  لحدلب  و يعهل 

بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر بللهدف 

االوت لعي لتطوير الشركة.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة منذ تلريخ التأسيس.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 

عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم 

للحصة الواحدة موزعة كللتلجي :

 100.000 ال23ي�سي  إلهلم  الديدة 

سرهم 1000 حصة اوت لعية.

التديي2 : الشركة تدي2هل الديدة 

إلهلم ال23ي�سي مذلك ملدة غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 

ملدينة  التجلري  السجل  ب صلحة 

 2020 القنيطرة بتلريخ فلتح سيد 23 

تحت رقم 80263.
لإليداع مالبيلن

477 P

 RIHANA شركة

AGRICULTURE

ش.ذ.م.م

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   5 بتلريخ  بللقنيطرة، 

 RIHANA شركة  تأسيس  تم 

AGRICULTURE ش.ذ.م.م

شلرع   23 رقم   : االوت لعي  املقر 

مكتب     11 فلوري  إقلمة  أنوال 

مي وزا القنيطرة.

االستغالل   : االوت لعي  الهدف 

الفالحي مالزراعي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

املدكيني   : إج   أسند  التديي2 

بنيونس.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.

رأس امللل حدس في مبلغ : 100.000 

حصة   1000 إج   مقد ة  سرهم، 

سدس  للواحدة،  سرهم   100 بقي ة 

اكتتلبهل متوزيعهل كللتلجي :

 250 بنيونس  املدكيني  الديد 

حصة.

 219 مح د  الضعيف  الديد 

حصة.

الديد كدار س ي2 219 حصة.

الديدة فطلح لطيفة 219 حصة.

الزهراء  فلط ة  بلفقي2ة  الديدة 

93 حصة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

االبتدائية  املحك ة  لد   القلنوني 

التجلري  بللسجل  مقيد  بللقنيطرة 

بتلريخ  57631  بللقنيطرة تحت رقم 

8 سيد 23 2020.

478 P

STE WEST NEGOTRAV
ش.ذ.م.م.

ذات شريك محيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة بتلريخ  2 نوف 23 2020 تم 

 WEST NEGOTRAV تأسيس شركة 

املقر  محيد  شريك  ذات  ش.ذ.م.م. 

النديم    2 رقم  متجر   : االوت لعي 

الدلسس  شلرل  الصنلعية  املنقطة 

شلرع 13 إقلمة النديم القنيطرة.

التجلرة   : االوت لعي  الهدف 

مااشغلل املختلفة.

الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 

لهل  التي  ماملللية  مالعقلرية  التجلرية 

من  مالتي  الشركة  بنشلط  عالقة 

شأنهل املدله ة في تن ية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

أسند إج  الديد لعبيد   : التديي2 

مهدي.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.

رأس امللل : حدس في مبلغ 100.000 

سرهم مقد ة إج  1000 حصة بقي ة 

اكتتلبهل  سدس  للواحدة  سرهم   100

متوزيعهل كللتلجي :

 1000  : مهدي  لعبيد  الديد 

حصة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

االبتدائية  املحك ة  لد   القلنوني 

التجلري  بللسجل  مقيد  بللقنيطرة 

بتلريخ  57629  بللقنيطرة تحت رقم 

 8 سيد 23 2020.
من أول املدتخرج ماإلشلرة

479 P

STE DOUMI ALPHATRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 30، شلرع اإلملم 
علي، مكتب رقم 2 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 
املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
 STE DOUMI  : التد ية 

.ALPHATRANS SARL AU
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
املقر االوت لعي : 30، شلرع اإلملم 

علي، مكتب رقم 2 - القنيطرة.
موضوع الشركة : املقلملة في نقل 

املدتخدمين.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 
محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 
بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :
 1000  : بنعي�سى  الدممي  الديد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التديي2 : أسند إج  الديد الدممي 
بنعي�سى.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57677 بتلريخ 9 سيد 23 2020.
480 P

STE BLACK BUFFALO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : متجر بللطلبق 
اار�سي، تجزئة الحداسة رقم 1 22، 

ع لرة 10  - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي
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املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة   

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 STE BLACK  : التد ية 

.BUFFALO SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

بللطلبق  متجر   : االوت لعي  املقر 

 ،22 1 اار�سي، تجزئة الحداسة رقم 

ع لرة 10  - القنيطرة.

 - أكلة سريعة   : موضوع الشركة 

سنلك.

مدتغل مقهى.
رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 

بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :

 1000  : الديد عبد العلجي قلسري 

حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  الديد  إج   أسند   : التديي2 

العلجي قلسري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.
التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 
رقم 57683 بتلريخ 9 سيد 23 2020.

481 P

STE YEK FACILITY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد
رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : بقعة 131، بئ2 

الرامي، املنطقة الصنلعية   - 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة، تم مضع القلنون ااسل�سي 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  لشركة 

املواصفلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :

 STE YEK FACILITY  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

 ،131 بقع    : االوت لعي  املقر 

 - الصنلعية    املنطقة  الرامي،  بئ2 

القنيطرة.

مكتب   : الشركة  موضوع 

التدهيالت مالصرف.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

محررة  للواحدة  سرهم   100 بقي ة 

بكلملهل مكتتبة مموزعة عل  الشركلء 

كللتلجي :

 1000  : الك يتي  يوسف  الديد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي2 : أسند إج  الديد يوسف 

الك يتي.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

التجلري  بللسجل  التقييد  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة تحت 

رقم 57561 بتلريخ 3 سيد 23 2020.

482 P

STE KAMINOX

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : الزنقة 185، 

إقلمة فلتين B، الشقة 1، بئ2 الرامي 

الشرقية - القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي2 العلسي بتلريخ 26 نوف 23 2020 

 2020 سيد 23   2 بتلريخ  ممسجل 

KAMINOX SARL AU تقرر  لشركة 

مل يلي :

املبكر  الحل  عل   املصلسقة 

للشركة.

املصطفى،  قنداز  الديد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

ب قرهل االوت لعي أعاله.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 8 بتلريخ  بللقنيطرة  االبتدائية 

سيد 23 2020 تحت رقم 12 80.

483 P

STE TOP DAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

بشريك محيد

رأس للهل : 1.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : 70، بلوك ب 2 

املغرب العربي - القنيطرة

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 23   16 يوم  املنعقد  االستثنلئي 

قرر الشريك الوحيد للشركة   2020

ذات املدؤملية املحدمسة »طوب سار« 

الكلئن  سرهم   1.000.000 رأس للهل 

 ،70 بللقنيطرة   االوت لعي  مقرهل 

بلوك ب 2 املغرب العربي القنيطرة.

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

 3.000.000 إج   سرهم   1.000.000

20.000 حصة  سرهم مذلك بإصدار 

بللكلمل  ممددسة  مكتتبة  وديدة 

املنقول  حدلب  برس لة  مذلك 

الجديد في حدمس 2.000.000 سرهم.

توسيع النشلط التجلري للشركة 

الفواكه  الخضر   ليش ل بيع مشراء 

ااس لك مالفلين.

عل  إثر مل سبق تم تعديل ارتبلطي 

القلنون  من  م7   6  -  2 لفصول 

ااسل�سي للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 سيد 23   3 بتلريخ  بللقنيطرة 

تحت رقم 80363.

484 P

STE DISPATCHING TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2020 تم  3 نوف 23  بللقنيطرة بتلريخ 
إنشلء شركة ذات مدؤملية محدمسة 
الخلصيلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
 STE DISPATCHING  : االسم 

.TRANS
ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.
املوضوع االوت لعي :

لنقل  سيلرات  صغي2ة  عربة 
أشخلص.

أشغلل مختلفة أم بنلء.
املدة : 99 سنة.

املقر : 23 رقم   شلرع أنوال ع لرة 
الزهور 11 مكتب مي وزة القنيطرة.

سرهم   100.000  : الرأس لل 
فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
الحصص :

بوعدرية عز الدين : 1000 حصة.
الدين  عز  بوعدرية   : التديي2 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدمسة.

السجل التجلري رقم 57525.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة.
للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 
بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 
2 سيد 23 2020 تحت رقم 57525.

485 P

STE TRINADIS
شركة ذات مدؤملية محدمسة

بشريك محيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللقنيطرة بتلريخ فلتح يوليو 2020 تم 
إنشلء شركة ذات مدؤملية محدمسة 
الخلصيلت  ذات  محيد  بشريك 

التللية :
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.STE TRINADIS : االسم

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

املوضوع االوت لعي :

توزيع ااغذية الزراعية.

مقلمل نقل الدلع.

املدة : 99 سنة.

ع لرة   90 الكولف  إقلمة   : املقر 

71 شقة رقم 08 -  القنيطرة.

سرهم   100.000  : الرأس لل 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

الحصص :

طريبق نبيل : 1000 حصة.

ك دي2  نبيل  طريبق   : التديي2 

للشركة ملدة غي2 محدمسة.

السجل التجلري رقم 57109.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة.

للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 

بلملحك ة االبتدائية بللقنيطرة بتلريخ 

10 نوف 23 2020 تحت رقم 57109.

486 P

STE TRAVAUX AZAGHAZ
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إج   مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل  الشكل التلجي :

: AKHERRAZ ABDELLAH الديد

500 حصة.

: AKHRAZ MUSTAPHA الديد

500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

املقر االوت لعي : حي الصنلعي رقم 

1  املر�سى العيون.

عبد  اخراز  الديد   : املدي2 

توقيعين  مع  مصطفى  ماخراز  هللا 

مشت2كين.

 : التجلي  بللسجل  التقييد  رقم 
.1 139

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بتلريخ  بللعيون  االبتدائية  بلملحك ة 
 2 يونيو 2013 تحت رقم 760/13.

487 P

 STE A LA HAUTEUR
COMPANY
تأسيس شركة

الصفة  اكتدلب  تم  بللعيون 
املعنوية بلملواصفلت التللية :

 STE A LA HAUTEUR : التد ية
.COMPANY

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

الوفلق  تجزئة   : االوت لعي  املقر 
بلوك F1 رقم  26 العيون.

اانشطة : و يع أشغلل التنظيف 
متدبي2 املتالشيلت مااشغلل املتعدسة 
ماملجلالت  الخضراء  متهيئة املجلالت 

الحضرية ممحيط املدينة.
ألف  ملئة   100.000  : الرأس لل 
ب لئة  ألف حصة  من  مكونة  سرهم 

سرهم للحصة.
 : االوت لعي  مالتوقيع  التديي2 
يعهد للديد فضلجي الشتوكي ماعت لس 

توقيعه املنفرس ملدة غي2 محدسة.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط  كتلبة  ب صلحة  القلنوني 
بلملحك ة  التجلري  السجل  ب كتب 
سيد 23   3 االبتدائية للعيون بتلريخ 

2020 تحت رقم 2931/2020.
رقم السجل التجلري : 087 3.

488 P

STE ACCESS HOUARA
SARL

تعديالت قلنونية
االستثنلئي  العلم  الج ع  إثر  عل  
 ACCES HOUARA شركة  ملدلهم 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
سرهم   100.000 رأس للهل  البللغ 
مالكلئن مقرهل : شلرع أمي2 موالي عبد 

هللا رقم 31، العيون تقرر :

حل نهلئي للشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت   2020 سيد 23   9 بتلريخ 

.3018/2020

489 P

STE CHEMSSA
S.A.R.L D’AU

تعديالت قلنونية
الواحد  املدلهم  قرار  إثر  عل  

ملدلهم   2020 سيد 23  بتلريخ   

ذات  شركة   CHEMSSA شركة 

املدؤملية املحدمسة ب دلهم ماحد، 

سرهم   100.000 رأس للهل  البللغ 

مالكلئن مقرهل : تجزئة موالي رشيد، 

بلوك F، رقم 119، العيون تقرر :

1000 حصة مهي مج وع  تفويت 

ماشواش  لحدن  الديد  الحصص 

لفلئدة الديد لحدن البلز.

للشركة  االوت لعي  املقر  تحويل 

من العنوان القديم إج  عنوان وديد 

الوكللة  تجزئة   ،D195 إقلمة   : هو 

الطلبق الثللث،   ،6 رقم  بلوك س،   ،1

الضح   املدتقبل  لتجزئة  مقلبل 

العيون ص.ب 131 .

تعيين الديد لحدن البلز ك دي2 

محيد لشركة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 

رقم  تحت   2020 سيد 23   8 بتلريخ 

.2020/2997

490 P

STYLMOULE
ش.م.م.ش.م

زامية شلرع مح د الع رامي 

مزنقة مع ورة ع لرة  6 رقم 37 - 

القنيطرة

االستثنلئي  املحضر  ب قت�سى 

تقرر  2017 ملرس   16 في   املؤرخ 

 مل يلي :

تغيي2 املقر االوت لعي للشركة من 
مزنقة  الع رامي  مح د  شلرع  زامية 
مع ورة ع لرة  6 رقم 37 - القنيطرة 
رقم  16  سيوري  مح د  شلرع  إج  
 2 رقم  محل  ااندلس  إقلمة  م166 

تجزئة القنيطرة.
تغيي2 النشلط من مقلمل النجلرة 

إج  منعش عقلري.
ملقد تم اإليداع القلنوني بللسجل 
االبتدائية  بلملحك ة  التجلري 

بللقنيطرة تحت رقم 3 353.
491 P

STE BENNAOUI
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة
بشريك ماحد

الرأس لل االوت لعي للشركة 
100.000 سره ل

 23 بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
القلنون  مضع  تم   2020 يوليو 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة بشريك ماحد مل يلي :
 STE BENNAOUI  : التد ية 

.SARL AU
مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.
املقر االوت لعي لشركة رقم 1009 
أمالس انصر الشرقية و لعة سيدي 

الطيبي القنيطرة.
 : للشركة  االوت لعي  الرأس لل 
 1000 إج   مقدم  سره ل   100.000
حصة  كل  مقدار  اوت لعية  حصة 

100 سرهم.
: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديدة هجر بنلمي.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في ل يلي :
استغالل صيدلية.

ب كتب  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 
 2020 سيد 23   10 بللقنيطرة بتلريخ 
 57705 تحت رقم السجل التجلري 

رقم اإليداع القلنوني 69 80.
492 P
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STE GANESH CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة
بشريك ماحد

الرأس لل االوت لعي للشركة 
100.000 سره ل

 13 بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة بشريك ماحد مل يلي :
 STE GANESH  : التد ية 

CONSULTING SARL AU
مدة قيلم الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تلريخ تأسيدهل النهلئي.
  30 رقم  لشركة  االوت لعي  املقر 
لوكيلي  أح د  زنقة   08 رقم  الشقة 

حدلن الربلط.
 : للشركة  االوت لعي  الرأس لل 
 1000 إج   مقدم  سره ل   100.000
حصة  كل  مقدار  اوت لعية  حصة 

100 سرهم.
: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد شوقي بوكرمم.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 

في ل يلي :
مدتشلر في التديي2 ماالتصلل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
10 سيد 23  التجلرية بللربلط  بتلريخ 
التجلري  السجل  رقم  تحت   2020
القلنوني  اإليداع  رقم   1 8217

.109282
493 P

STE MEDKAJO
SARL
التأسيس

بللنلظور  عرفي  عقد  ب ووب 
مضع  تم   2020 أكتوبر   21 بتلريخ 
 MEDKAJO القلنون ااسل�سي لشركة
SARL شركة ذات مدؤملية محدمسة.
 STE MEDKAJO  : التد ية 

.SARL
الهدف : نقل الطرمس.

الفواكه  متصدير  استي2اس 
مالخضرمات مااوهزة املنزلية.

مبصفة علمة، كل الخدملت ذات 

إليهل  املشلر  بلاهداف  مبلشرة  صلة 

أعاله أم القلسرة عل  توسيع متطوير 

الشركة.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

تأسيدهل  تلريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهلئي.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

موزع عل  1000 حصة من فئة 100 

سرهم كللتلجي :

 600  : مح د  قجوعي  الديد 

حصة.

الديد ازسمس عبيد : 00  حصة.

املج وع : 1000 حصة.

الديد  عين   : الشركة  تديي2 

ملدة  للشركة  ك دي2  مح د  قجوعي 

غي2 محدسة.

قدملء  حي   : االوت لعي  املقر 
املحلربين زنقة 70 رقم 10 النلظور.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوف 23   10 يوم  بللنلظور  االبتدائية 

2020 تحت رقم 3532.

494 P

STE IGMA
SARL AU

 9 العرفي  العقد  تسجيل  تلريخ 

بللربلط بللخصلئص   2020 سيد 23 

التللية :

الهدف االوت لعي : تلور.
رأس امللل : 10.000 سرهم مقد ة 

سرهم   100 حصة من فئة   100 إج  

للحصة الواحدة موزعة بين الشركلء 

عل  الشكل التلجي :

بونيف و لل : 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
8 زنقة  30 شقة  املقر االوت لعي : 

موالي أح د لوكيلي حدلن - الربلط.

التديي2 : بونيف و لل.

التوقيع : بونيف و لل.
 : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 8169

495 P

 STE FARAJ CONSEIL

GESTION
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس مللهل : 100.000 سرهم

الكلئن مقرهل ب 0  شلرع موالي 

يوسف تلبريكت - سال

التعريف الضريبي : 3367912

ب ووب الج ع العلم غي2 العلسي 

ت ت   2020 سبت 23   30 في  املنعقد 

املصلسقة عل  مل يلي :

املشلمر  منى  الديدة  أسهم  نقل 

فراج  املجيد  عبد  الديد  لفلئدة 

ليصبح الديد عبد املجيد فراج مدي2 

شريك محيد.

شلرع    0 الرئي�سي من  نقل املقر 

إج   سال  تلبريكت  يوسف  موالي 

 1 املدماز  إقلمة   : الجديد  العنوان 

شلرع مح د الخلمس الطلبق اامل 

شقة 2 ت لرة.

تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 

االبتدائية بدال تحت رقم 35521.

496 P

شركة تمسماني التصدير 

واالستيراد
ش.م.م.

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 100.000 سرهم

املركب التجلري بويلغ لن رقم 112 

العرمي - إقليم النلظور

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

نوف 23   12 بتلريخ  املنعقد  العلسي 

التصدير  ت د لني  لشركة   2020

ماالستي2اس ش.م.م. تم ب ووبه إقفلل 

مإعفلء املصفي من مهلمه.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

 2020 سيد 23   7 بتلريخ  بللنلظور 

تحت رقم 2020/3700.

497 P

شركة تمسماني التصدير 

واالستيراد
ش.م.م.

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 100.000 سرهم

املركب التجلري بويلغ لن رقم 112 

العرمي - إقليم النلظور

ب قت�سى محضر الج ع العلم غي2 

نوف 23   11 بتلريخ  املنعقد  العلسي 

التصدير  ت د لني  لشركة   2020

ماالستي2اس ش.م.م. 

حل الشركة قبل إنهلء مدتهل.

أبوسار  ولبر  الديد  استقللة 

متعيينه  للشركة  ك دي2  مهلمه  من 

مصفيل لهل.

التجلري بويلغ لن  تعيين املركب 

رقم 112 العرمي - إقليم النلظور.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحك ة  لد   الضبط 

 2020 سيد 23   7 بتلريخ  بللنلظور 

تحت رقم 2020/3699.

498 P

STE GAILLARDIA
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مدؤملية 

ذات  محيد  مشريك  محدمسة 

املواصفلت التللية :

 STE GAILLARDIA  : التدي ة 

ش.م.م.ش.م.

بكر  أبو  سلحة   ،21  : املقر 

 - أكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الربلط.

النشلط التجلري :

مخ3زة.

مطعم.

م ون.

املدة : 99 سنة.

سرهم   100.000  : امللل  رأس 

مقدم إج  1000 حصة من فئة 100 

الديدة  لحلملهل  كلملة  مؤساة  سرهم 

الخب�سي لبنى.
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لبنى  الخب�سي  الديدة   : التديي2 

ملدة غي2 محدمسة.

بللسجل  تم   : القلنوني  اإليداع 

التجلري لل حك ة التجلرية بللربلط 

 10 بتلريخ   1 8211 رقم  تحت 

سيد 23 2020.

499 P

STE SODIGHARB
SARL AU

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم

زامية زنقة مصطفى الرفلعي مزنقة 

طنجة إقلمة بالزير  1 مكتب 

رقم 7 - القنيطرة

تأسيس شركة
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

القلنون  مضع  تم   2020 سيد 23   2

ااسل�سي لشركة محدمسة املدؤملية 

ذات شريك موحد تح ل الخصلئص 

التللية :

.STE SODIGHARB : التد ية

بللج لة  البيض  بلئع    : الهدف 

منقل البضلئع.

زنقة  زامية   : االوت لعي  املقر 

مصطفى الرفلعي مزنقة طنجة إقلمة 

بالزير  1 مكتب رقم 7 القنيطرة.

مدة الشركة : 99 سنة.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

قد ة اوت لعية   1000 مقد ة إج  

من فئة 100 سرهم.

احجيلة  الديد  عين   : التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  مدي2ا  يوسف 

محدمسة.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير متنتهي في الخلتم من سيد 23.

التقييد بللسجل التجلري : قيدت 

املحك ة  لد   التجلري  بللسجل 

رقم  تحت  بللقنيطرة  االبتدائية 

57671 بتلريخ 9 سيد 23 2020.

500 P

STE RAJ AUTO

SARL AU

راج أمطو

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

نظلم  تكوين  تم   2020 يوليو   20

املدؤملية  ذات  لشركة  أسل�سي 

محيد  شريك  ذات  املحدمسة 

خصلئصهل كللتلجي :

 RAJ شركة راج أمطو   : التد ية 

.AUTO

الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 

التللية :

الجديدة  الديلرات  استي2اس 

ماملدتع لة.

االستي2اس مالتصدير.

استي2اس معدات اإلسعلف مالعتلس.

زنقة  مكرر   12  : املقر االوت لعي 

لبلن شقة 3 املحيط الربلط.

رأس امللل االوت لعي :  عشرة ألف  

 100 مقدم إج  ملئة   10.000 سرهم 

سرهم  ملئة  ماحدة  كل  قي ة  حصة 

.100

التديي2 : تم تعيين الديدة سراج 

التعريف  لبطلقة  الحلملة  زكية 

ك دي2ة   AB2 607  رقم الوطنية 

محيدة للشركة مملدة غي2 محدمسة.

مضع  تم  القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 8201 1.

501 P

STE KARAVELI

SARL AU

كلرافيلي

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتلريخ 

نظلم  تكوين  تم   2020 سيد 23    

املدؤملية  ذات  لشركة  أسل�سي 

محيد  شريك  ذات  املحدمسة 

خصلئصهل كللتلجي :

 STE KARAVELI  : التد ية 

كلرافيلي.

الهدف : ت لرس الشركة ااهداف 

التللية :

الجديدة  الديلرات  استي2اس 

ماملدتع لة.

االستي2اس مالتصدير.

استي2اس معدات اإلسعلف مالعتلس.

زنقة  مكرر   12  : املقر االوت لعي 

لبلن شقة 3 املحيط الربلط.
رأس امللل االوت لعي :  عشرة ألف  

 100 مقدم إج  ملئة   10.000 سرهم 

سرهم  ملئة  ماحدة  كل  قي ة  حصة 

.100

تم تعيين الديد وهلس   : التديي2 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  ماكريم 

الوطنية رقم   AA90 ك دي2 محيد 

للشركة مملدة غي2 محدمسة.

مضع  تم  القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني  امللف 

بلملحك ة التجلرية بللربلط تحت رقم 

السجل التجلري 8227 1.

502 P

يدي2 و لل

ترو لن محلف

مقبول لد  مزارة العدل

ملست2 في قلنون ااع لل

التشكيلة اللغوية : عربية - فرندية - إسبلنية 

- انجليزية

 DISTRIBUTION
 PHARMACEUTIQUE DE

 NADOR
DISPHANAD

S.A
املجلس اإلساري
إمضلء الشركة

اإلسارة  مجلس  محضر  عل   بنلء 

املؤرخ في 27 أغدطس 2020 املنجز 

 DISTRIBUTION شركة  طرف  من 

 PHARMACEUTIQUE DE      NADOR 

 DISPHANAD S.A بلختصلر 
ميوود  سرهم   8.000.000 رأس للهل 

املنطقة  مقرهل االوت لعي بللنلظور، 

الصنلعية بدلوان، تقرر أن الشركة

ستكون ملزمة بصفة صحيحة عن   

مالتي  ته هل  التي  التصرفلت  و يع 

تح ل :

عن  صلسرا  فرسيل  توقيعهل  إمل 

في  أم  أشركي  طلرق  الرئيس  الديد 

حلل غيلبه، توقيع املتصرف املندمب 

الديد مح لسي العبدالمي.

طرف  من  فرسية  بصفة  مإمل 

كليه ل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سبت 23   29 في  بللنلظور  االبتدائية 

2020 تحت رقم 3211.

503 P

STE TRANSPORT IRMOUR
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بللربلط   2020 نوف 23   27 بتلريخ 

املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة بشريك ماحد.

 STE TRANSPORT  : التد ية 

.IRMOUR

مقلمل في أع لل النقل   : الهدف 

ممخلتف ااشغلل.

موالي  شلرع   : التجلري  العنوان 

العيبوسي  إقلمة  اامل  الحدن 

الطلبق   الشقة 26 ت لرة.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

في 100.000 سرهم مقد ة إج  1000 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

مقد ة كللتلجي :

اغ ور  للديد  حصة   1000

لحدن.

: تم تعيين الديد اغ ور  التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  لحدن 

محدمسة.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
التجلري  السجل  في  التقييد  تم 

بتلريخ  131 67 رقم  تحت   ت لرة 

 17 نوف 23 2020.

504 P
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STE FATHALLAH NEGOCE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللربلط   2020 نوف 23   30 بتلريخ 
املدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدمسة بشريك ماحد.
 STE FATHALLAH  : التد ية 

.NEGOCE SARL AU
البنلء  مقلمل في أع لل    : الهدف 

ماملعلسن  ممخلتف ااشغلل.
موالي  شلرع   : التجلري  العنوان 
العيبوسي  إقلمة  اامل  الحدن 

الطلبق   الشقة 26 ت لرة.
الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 
في 100.000 سرهم مقد ة إج  1000 
للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

مقد ة كللتلجي :
1000 حصة فتح هللا القطيبي.

فتح  الديد  تعيين  تم   : التديي2 
هللا القطيبي ك دي2 للشركة ملدة غي2 

محدمسة.
من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 
31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.
التجلري  السجل  في  التقييد  تم 
 13 بتلريخ   131 69 ت لرة تحت رقم 

أكتوبر 2020.
505 P

STE COLMI TRAVAUX
SARL

كولمي ترافو
ب قت�سى و ع علم استثنلئي حرر 
قرر   2020 سبت 23   9 في  الربلط  في 
 COLMI TRAVAUX الشركة  شركلء 

كولمي ترافو ش.م.م. مل يلي :
زيلسة رأس امللل :

ملل  رأس  زيلسة  الشركلء  قرر 
متدع لئة  ماليين  أربعة  ب  الشركة 
  .910.000 سرهم  آالف  معشرة 
تدعون  سرهم   90.000 من  لتغيي2ه 
خ دة   5.000.000 إج   سرهم  ألف 
ماليين سرهم عن طريق إنشلء 9100  
 100 سهم وديد من فئة ملئة سرهم 

سرهم للواحد.

طريق  عن  امللل  رأس  زيلسة 

املدله ة النقدية.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 16 بتلريخ   1068 1 رقم  تحت 

سبت 23 2020.

506 P

 STE UNION TECHNIQUE

BATIMENT
SARL AU

إينون تيكنيك سم بلتي ون

استثنلئي  علم  و ع  ب قت�سى 

 2020 يونيو  في  2  الربلط  في  حرر 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 STE UNION TECHNIQUE
إينون   BATIMENT SARL AU

ذات  ش.م.م.  بلتي ون  سم  تيكنيك 

الشريك الوحيد مل يلي :

تغي2 الشكل القلنوني من ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد إج  ش.م.م.

30.000 حصة من طرف  تفويت 

الديد مح د ه لم حجر إج  القلصر 

لطيفة بريس.
تعديل املواس 1، 6، 7 من القلنون 

ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

يوليو   7 بتلريخ   1 2119 تحت رقم 

.2020

507 P

STE PANORAMA VERT
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

27 أكتوبر 2020 بدال قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصلئص التللية :

 STE PANORAMA  : التد ية 

.VERT

في  مقلمل   : االوت لعي  الهدف 

زراعة مصيلنة الحدائق.

مقلمل في ااشغلل املتنوعة للبنلء.

أم  امليكلنيكية  بللطرق  التطهي2 

الكي يلئية.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

 1000 إج   مقد ة  سرهم  ألف  ملئة 

حصة 100 سرهم للحصة.

 1000  : هالجي  صوفيل  الديدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
شلرع   57 رقم   : االوت لعي  املقر 

إفريقيل حي الصفلء القرية سال.

التديي2 : الديدة صوفيل هالجي.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بدال 5  32 بتلريخ 3 سيد 23 2020.

508 P

STE FOUGADI TRAVAUX
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

12 أكتوبر 2020 بدال قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصلئص التللية :

 STE FOUGADI  : التد ية 

.TRAVAUX SARL AU

املعدات  كراء   : الهدف االوت لعي 

الصنلعية مأسمات اآلالت.

مقلمل في ااشغلل املتنوعة للبنلء.

تلور.
 100.000  : الشركة  امللل  رأس 

 1000 إج   مقد ة  سرهم  ألف  ملئة 

حصة 100 سرهم للحصة.

 1000  : الديدة املصطفى نع لس 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.
شلرع   57 رقم   : االوت لعي  املقر 

إفريقيل حي الصفلء القرية سال.

التديي2 : الديد املصطفى نع لس.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بدال 37 32 بتلريخ 3 سيد 23 2020.

509 P

شركة أكلتيس كنساي
شركة ذات مدؤملية محدمسة

السجل التجلري بللربلط : 8189 1

تأسيس الشركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

تم تأسيس شركة   2020 نوف 23   20

محدمسة خصلئصهل  مدؤملية  ذات 

كللتلجي :

التد ية : شركة اكلتيس كندلي.

الهوسال  زنقة   : االوت لعي  املقر 

قطلع 10 بلوك أ تجزئة 7 حي الريلض 

الربلط.

املدة : 99 سنة.

الهدف االوت لعي : هدف الشركة 

خلروه  أم  املغرب  ساخل  سواء 

لحدلبهل أم لحدلب اآلخرين.

التحقيق  سراسلت،  مكتب 

مالبحث.

االستي2اس مالتصدير.

رأس امللل : حدس رأس لل الشركة 

مقد ة  سرهم   100.000 مبلغ  في 

سرهم   100 1000حصة من فئة  إج  

للحصة الواحدة مقد ة كلآلتي :

 : الوهلب  عبد  قندم�سي  الديد 

350 حصة.

 350  : املكوار  الحق  الديد عبد 

حصة.

 300  : الخ لي�سي  الديدة أس لء 

حصة.

التديي2 : تم تعيين الديدة أس لء 

الخ لي�سي ك دي2ة للشركة مملدة غي2 

محدمسة.

التوقيع : 

املنفرس  بللتوقيع  الشركة  تلتزم 

لج يع  الخ لي�سي  أس لء  للديدة 

العقوس ماملعلمالت.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

الضبط  كتلبة  لد   القلنوني 

تم  مقد  بللربلط  التجلرية  بلملحك ة 

تسجيلهل بللسجل التجلري تحت رقم 

8189 1 بتلريخ 9 سيد 23 2020.
مهذا ب ثلبة مقتطف مبيلن

510 P
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STE KJ FISH
SARL

RC : 34217
تأسيس شركة

بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
8 سيد 23 2020 تم  إنشلء شركة ذات 
بللخصلئص  املحدمسة  املدؤملية 

التللية :
.STE KJ FISH : التد ية

النشلط : تحويل، تج يد متصدير 
املنتجلت البحرية - تجلرة الد ك.

 02 مكتب رقم   : املقر االوت لعي 
بوشراية  شهيد  شلرع  اامل  الطلبق 

ع لرة قوبع رقم  12 العيون.
من تلريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

التأسيس.
سرهم   100.000  : امللل  رأس 
موزعة  حصة   1000 عل   مقد ة 

كللتلجي :
 850  : الديد و لل الدين قوبع 

حصة.
 150  : الجعفري  أح د  الديد 

حصة.
تم تعيين الديد و لل   : التديي2 
الدين قوبع مالديد أح د الجعفري 
ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدمسة 

مع اعت لس اإلمضلء املشت2ك.
اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
بتلريخ  بللعيون  االبتدائية  بلملحك ة 
رقم  تحت   2020 سيد 23   10

.2020/3037
511 P

STE FAHDI FISHING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مذات الشريك الوحيد
تأسيس

تم مضع   2020 سيد 23   2 بتلريخ 
قلنون منظم لشركة ذات املدؤملية 
الوحيد  الشريك  مذات  املحدمسة 

مذات امل يزات التللية :
 STE FAHDI FISHING : التد ية
مذات  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف : الصيد البحري ب ختلف 
أشكلله - االستي2اس مالتصدير - تجلرة 
بيع   - ماملج دة  الطرية  ااس لك 
متصدير  استي2اس   - ااس لك  مشراء 

مختلف املنتجلت البحرية.
الرأس لل : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إج   سرهم مقد ة 
موزعة  للواحدة  سرهم   100 فئة 

كلآلتي :
الديد فهدي صالح الدين : 1000 

حصة.
املقر االوت لعي : مدينة 25 ملرس 

تجزئة املنزه بدمن رقم العيون.
الديد  طرف  من  تدي2   : اإلسارة 

فهدي صالح الدين ملدة غي2 محدسة.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بللعيون 
رقم  تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

.3 111
512 P

STE MH SAHARA RESORT
SARL AU

تغيي2 بشركة
 11 بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
2020 تقرر مل يلي  ممطلبقي  نوف 23 
قلنون  من   86 الفصل  ملقتضيلت 

.13.02.1997
الديد  الدلبق  املدي2  استقللة 
مح د  الديد  متعيين  اع ر  مح د 
العيل�سي ك دي2 وديد للشركة ملدة 

غي2 محدسة.
بلملحك ة  تم  القلنوني  اإليداع 
فلتح  بتلريخ  بللعيون  االبتدائية 
سيد 23 2020 تحت رقم 2903/20.
513 P

 STE IKHWAN HARRACH
IMPORT
SARL

رأس للهل : 100.000 سرهم
مقرهل : شلرع مزمار الطلبق الثللث 

رقم   العيون
تعديل قلنوني

املنعقد  العلم  الج ع  ب قت�سى 
بتلريخ 2 يوليو 2020 ت ت املصلسقة 

من طرف الشركلء عل   مل يلي :

التصفية املدبقة للشركة.
ابراهيم  الديد   : املصفي  تعيين 

حراش.
تحديد مقر التصفية : شلرع مزمار 

الطلبق الثللث رقم   العيون.
اإليداع  تم  القلنوني  اإليداع 
بللعيون  االبتدائية  بلملحك ة 
رقم  تحت   2020 سيد 23   8 بتلريخ 

.2020/2985
514 P

STE CLEAN BODY
SARL AU

تعديل في الشركة
في إطلر الج ع االستثنلئي لشركة 
ماملنعقد   CLEAN BODY SARL AU

بتلريخ 6 يوليو 2020 تقرر مل يلي :
 3 تغيي2 مقر الشركة من الع لرة 
زنقة الي لمة رقم 1 حدلن الربلط إج  

زنقة الريش رقم 2 حدلن الربلط.
تم اإليداع القلنوني للشركة لد  
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

الربلط تحت رقم 108560.
مقتطف ب ثلبة إعالن

515 P

STE CONNECT IN
SARL AU

RC : 117159
 STE CONNECT IN  : التد ية 

.SARL AU
شلرع   36  : االوت لعي  املقر 
اابطلل، زامية زنقة أم الربيع أكدال 

- الربلط.
في إطلر الج ع االستثنلئي لشركة 
بتلريخ ماملنعقدة   CONNECT IN 

 12 نوف 23 2020 تقرر مل يلي :
مصف  متد ية  الشركة  حل 

للشركة.
املدي2 : خللد العبلسي.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 
لد   التجلري  بللسجل  القلنوني 
املحك ة التجلرية الربلط تحت الرقم 

.109165
516 P

STE COTRA TRAVAUX
SARL AU

السجل التجلري : 8109 1

ب قت�سى عقد عرفي حرر بللربلط 

تم مضع   2020 نوف 23   10 في تلريخ 

محدمسة  لشركة  ااسل�سي  القلنون 

مذات  ماحد  ملؤسس  املدؤملية 

املواصفلت التللية :

 STE COTRA  : التد ية 

.TRAVAUX

املقر االوت لعي : ع لرة 30، شقة 

8، شلرع موالي أح د لوكيلي، حدلن 

- الربلط.

الرأس لل  حدس   : الرأس لل 

500.000 درهم.

الغرض :

أع لل البنلء.

أشغلل علمة.

معدات البنلء.

املدة : 99 سنة.

املدي2 : الديد الرازم مح دإليلس.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني للشركة لد  كتلبة الضبط 

بلملحك ة التجلرية الربلط تحت رقم 

.109163

517 P

 AL BAWARDI FINANCIAL

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ 

13 أكتوبر 2020، تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

محيد، ذات الخصلئص التللية :

 AL BAWARDI  : التد ية 

 FINANCIAL CONSULTING SARL

.AU

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

مدؤملية محدمسة بشريك محيد.

عقبة،  شلرع    6  : الشركة  مقر 

شقة رقم 2، أكدال، الربلط.
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الهدف االوت لعي : وعلت الشركة 

إمل  مخلروه  املغرب  ساخل  لهل  هدفل 

لحدلبهل أم حدلب الغي2 أم بلالشت2اك :

مإسارة  مللية  استشلرات  شركة 

أع لل ؛

االستشلرة املللية مالقلنونية ؛

إسارة ااصول مااموال ؛

منقل  تأوي2،  تجلرة،  بيع،  شراء، 

مالدلع  املواس  أنواع  و يع  متوزيع 

مالخدملت ؛

االستي2اس مالتصدير ؛

التجلرة العلمة.
رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مكون من 1000 حصة من فئة 100 

مقد ة  الواحدة  للحصة  سرهم 

كللتلجي :

الديد مح د بهجت فهمي بوارسي 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

املدي2 : الديد مح د بهجت فهمي 

بوارسي.

فلتح  تبتدئ من    : الدنة املللية 

ينلير إج  31 سيد 23.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط يوم 2 سيد 23 2020 

تحت رقم 7989 1.

518 P

شركة الصناعات امليكانيكية 

للمياه
IHM

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

 2020 أكتوبر   19 بتلريخ  املنعقد 

ش.م.م   IHM شركة  شركلء  صلسق 

حيث  الشركة  رأس لل  خفض  عل  

تم  إثره  معل   سرهم    0.000 أصبح 

تغيي2 الفصل 6 من القلنون ااسل�سي 

للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بللقنيطرة تحت رقم 80253 

بتلريخ 26 نوف 23 2020.
ملخص من أول النشر

519 P

INDE CONSIEL ETUDES
SARL

ب قت�سى الج ع العلم الغي2 العلسي 
املنعقد بتلريخ 26 نوف 23 2020 تقرر 

مل يلي :
هدف  إج   التلجي  النشلط  إضلفة 

الشركة.
تحويل ااموال )مدير شركة مكيل 

بللع ولة(.
اانشطة املزاملة :

تحويل ااموال )مدير شركة مكيل 
بللع ولة(.

)البيئة،  في  مالتدريب  االستشلرة 
امللء، الطلقة مالصنلعة(.

تحديث القلنون الداخلي للشركة.
رقم  تحت  القلنوني  اإليداع  تم 
2020 لد   9 سيد 23  35528 بتلريخ 

املحك ة االبتدائية بدال.
520 P

OB INVEST
 SARL

أمب أنفيدت ش.م.م
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية

I - ب قت�سى عقد عرفي محرر بللدار 
تم   ،2020 نوف 23  بتلريخ    البيضلء 
املدؤملية  محدمسة  شركة  تأسيس 

ذات الخصلئص التللية :
التد ية : »أمب أنفيدت« ش.م.م.
الهدف : غرض الشركة في املغرب 
لنفدهل  سواء  الخلرج  في   مكذلك 
أم نيلبة عن أطراف ثللثة أم حتى في 

املشلركة :
بج يع  مالت ويل  املشلركة 
أشكللهل، بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر، 
الصنلعية،  الشركلت  و يع  في 
العقلرية  املنقولة،  املللية،  التجلرية، 

أم الخدمية ؛
التجلرية،  ااصول  و يع  إنشلء 
تجهيزهل  إسارتهل،  تأوي2هل،  حيلزتهل، 
املؤسدلت،  لج يع  تشغيلهل  أم 
الشركلت، املصلنع، الورش أم غي2هل ؛
تفويت و يع  أم  تشغيل  اقتنلء، 
التجلرية  مالعالملت  الع ليلت 

مبراءات االخت2اع ؛

إسارة متنظيم املشلركلت املذكورة ؛
الهيئلت  و يع  في  املشلركة 

اإلسارية للشركلت املذكورة ؛
العلمة،  ماملشورة  املدلعدة 
الشركلت  خالل  من  أم  مبلشرة 
في ل  خصوصل  غي2هل،  أم  الفرعية 

يتعلق ب ل يلي :
تنظيم مإسارة الشركلت الخلصة ؛

ماملللية،  علم  بشكل  الدراسلت 
أم  التدويق  مكذلك  االقتصلسية 

الربحية ؛
االستشلرة  املعلوملتية،  معللجة 

مالبحث املعلوملتي ؛
برامج أم حزم برامج أم كل  إنشلء 

تكنولوويل املعلوملت ؛
تخفيض قي ة الشركلت ؛

الهندسة املللية ؛
وعل الشركلء عل  اتصلل في إطلر 

املشلريع االستث لرية ؛
االستشلرة في التوظيف ؛

الشركة  في إطلر  العلملين  تدريب 
البحوث  في  لهل  الفرعية  مالشركلت 

ااسلسية أم التطبيقية ؛
املشلركة املبلشرة أم غي2 املبلشرة 
للشركة في و يع املعلمالت التجلرية 
ااغراض  بأحد  تتعلق  قد  التي 
إنشلء  طريق  عن  أعاله  املذكورة 
أي  أم  عداسات  أم  وديدة  شركلت 
املدله لت،  طريق  أم عن  منظ لت 
املللية  اامراق  شراء  االكتتلب، 
ع ليلت  االوت لعية،  الحقوق  أم 
الج عيلت أم املشلركة أم  االندملج، 

غي2 ذلك ؛
املعلمالت  و يع  علمة،  مبصورة 
التجلرية مالعقلرية، املنقولة ماملللية، 
املتعلقة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 
كليل أم وزئيل بأي من ااشيلء املذكورة 
أعاله أم من املحت ل أن تعزز تحقيق 
ب فرسهل  إمل  هدفهل،  تطوير   م/أم 
أم بلملشلركة أم بلالشت2اك مع شركة 
من  شكل  بأي  الغرض  نفس  لهل 
الخصوص  موه  معل   ااشكلل، 
أي  تقديم  أم  شركة،  أي  إنشلء   :
مدله لت لشركلت قلئ ة، االندملج 

أم التحللف معهل، أم غي2 ذلك.

 1 2 برشيد،   : االوت لعي  املقر 

محج ابراهيم الرمساني، حي الوحدة.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99

حللة الحل املدبق  النهلئي بلستثنلء 

الت ديد املنصوص عليه في هذه  أم 

القوانين.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

 1.000.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

10.000 حصة من  سرهم مقد ة إج  
فئة 100 سرهم للحصة الواحدة، متحرر 

بأك لهل متقدم عل  الشكل التلجي :

 3000 الديد عبد الرحيم ك يلي 

حصة ؛

الديد املهدي ك يلي 2000 حصة ؛

الديد كريم ك يلي 2000 حصة ؛

 1000 بكري  نوفيدة  الديدة 

حصة ؛

ك يلي  الزهراء  فلط ة  الديدة 

1000 حصة ؛

الديدة زينب ك يلي 1000 حصة ؛

املج وع 10.000 حصة.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

سيد 23من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة.

اإلسارة : يدير الشركة الديد عبد 

الرحيم ك يلي مالديد املهدي ك يلي.

ااربلح : املنتجلت الصلفية للدنة 

النفقلت  و يع  اقتطلع  بعد  املللية 

في ذلك  ب ل  أخر ،  أم أعبلء  العلمة 
تكون  كل االستهالكلت ماالحتيلطلت، 

الربح الصلفي من هذا الربح الصلفي 

الخدلئر  معند االقتضلء  املنقوص، 

الدلبقة، يقتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يدمى بلالحتيلط القلنوني.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

للدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 نوف 23   26 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 1506.
تم تسجيل السجل التجلري   -  III

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  بكتلبة 

للدار البيضلء بتلريخ 26 نوف 23 2020 

تحت رقم 295 1.

521 P
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إموبيليير سالونيك 
ش.م.م

 L’IMMOBILIERE SALLONIK

SARL

I - تبعل للج ع العلم الخلرق للعلسة 

 للشركلء املنعقد يوم 23 سبت 23 2020 

شركة  سللونيك«  »إموبيليي2  لشركة 
رأس للهل  املدؤملية،  محدمسة 

مقرهل  سرهم،   120.000 االوت لعي 

125، شلرع  االوت لعي الدار البيضلء 

بللسجل  ممسجلة  الدلطلن  مرس 

رقم  تحت  البيضلء  للدار  التجلري 

195  2 قرر شركلء الشركة مل يلي :

الرغم  عل   الشركة  است رارية 

الرأس لل  أربلع  ثالثة  خدلرة  من 

من   86 لل لسة  مفقل  االوت لعي 

 1997 ف23اير   13 ل   5.96 القلنون 

بللقوانين  ماملك لة  املعدلة  بصيغتهل 
 2006 ف23اير  لتلريخ  1   21.05 رقم 

مرقم 10. 2 لتلريخ 2 يونيو 2011.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 نوف 23   30 تلريخ  في  البيضلء 

تحت رقم 755575.

522 P

طوب صلد 
TOP SOLDES SARL

الج لعي  القرار  ملحضر  طبقل   -  I

املنعقد  لل دله ين  املختلط 

لشركة   ،2020 أكتوبر   12 بتلريخ 

محدمسة  شركة  ش.م  »طوب صلد« 
املدؤملية، رأس للهل 300.000 سرهم، 

مقرهل االوت لعي بللدار البيضلء 101 
ممسجلة  بوسيجور  مي وزا،  زنقة 

بللسجل التجلري للدار البيضلء تحت 
قرر مدله وا الشركة   ،89939 رقم 

مل يلي :

أ - الج ع العلم العلسي :

الديد  الهللك  مفلة  معلينة   -  1

العربي قلسيمي.

معلينة ماملوافقة عل  شريك   -  2

وديد مريث املتوف .

توزيع  عل   ماملوافقة  معلينة   -  3

مفلة  بعد  الشركة  لرأس لل  وديد 

الديد العربي قلسيمي.

معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -   

الديد  الهللك  عن  مورمثة  أسهم 

العربي قلسيمي من قبل أمه الديدة 

مني2  الديد  بندعيد احفلسهل  رقية 

ميلسر  قلسيمي  ح زة  قلسيمي، 

مونية  الديدة  ملحفيدتهل  قلسيمي 

التوزيع  عل   املوافقة  بعد  قلسيمي 

الجديد لرأس لل الشركة.

معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -  5

أسهم من الديد مني2 قلسيمي إج  أمه 

الديدة فلط ة العبيدي بعد املوافقة 

عل  التوزيع الجديد لرأس لل الشركة.

6 - تغيي2 البندين 6 م7 من القوانين 

ااسلسية للشركة.

ااسلسية  القوانين  تعديل   -  7

للقلنون  مفقل  متنديقهم  للشركة 

19.20 بتلريخ 26 أبريل 2019.

ب - الج ع العلم الغي2 العلسي :

تشكيل  متأكيد  مدي2  تعيين   -  1

مجلس اإلسارة للتديي2.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 سيد 23   3 تلريخ  في  البيضلء 

تحت رقم 3 7560.

523 P

طيكسكوم
ش.م 

TEXCOM SARL

الج لعي  القرار  ملحضر  طبقل   -  I

املختلط لل دله ين املنعقد بتلريخ 20 

»طيكدكوم«  لشركة   ،2020 أكتوبر 

ش.م شركة مجهولة االسم، رأس للهل 

مقرهل االوت لعي  سرهم،   9.000.000

مي وزا،  زنقة   101 البيضلء  بللدار 

بوسيجور ممسجلة بللسجل التجلري 

للدار البيضلء تحت رقم 97331، قرر 

مدله وا الشركة مل يلي :

أ - الج ع العلم العلسي :
الديد  الهللك  مفلة  معلينة   -  1

العربي قلسيمي.
معلينة ماملوافقة عل  شريك   -  2

وديد مريث املتوف .
توزيع  عل   ماملوافقة  معلينة   -  3
مفلة  بعد  الشركة  لرأس لل  وديد 

الديد العربي قلسيمي.
معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -   
الديد  الهللك  عن  مورمثة  أسهم 
العربي قلسيمي من قبل أمه الديدة 
مني2  الديد  بندعيد احفلسهل  رقية 
ميلسر  قلسيمي  ح زة  قلسيمي، 
مونية  الديدة  ملحفيدتهل  قلسيمي 
التوزيع  عل   املوافقة  بعد  قلسيمي 

الجديد لرأس لل الشركة.
معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -  5
أسهم من الديد مني2 قلسيمي إج  أمه 
الديدة فلط ة العبيدي بعد املوافقة 
عل  التوزيع الجديد لرأس لل الشركة.
6 - تغيي2 البندين 6 م7 من القوانين 

ااسلسية للشركة.
ااسلسية  القوانين  تعديل   -  7
للقلنون  مفقل  متنديقهم  للشركة 

19.20 بتلريخ 26 أبريل 2019.
ب - الج ع العلم الغي2 العلسي :

التأكيد عل  تشكيل املجلس   -  1
اإلساري بتلريخ 10 سبت 23 2020.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 
البيضلء في تلريخ فلتح سيد 23 2020 

تحت رقم 755663.
524 P

سينماتيكس
ش.م 

SINMATEX SA
الج لعي  القرار  ملحضر  طبقل   -  I
املنعقد  لل دله ين  املختلط 
لشركة   ،2020 أكتوبر   20 بتلريخ 
»سين لطيكس« ش.م شركة مجهولة 
االسم، رأس للهل 18.000.000 سرهم، 
مقرهل االوت لعي بللدار البيضلء 101 
ممسجلة  بوسيجور  مي وزا،  زنقة 
بللسجل التجلري للدار البيضلء تحت 
قرر مدله وا الشركة   ، 6869 رقم 

مل يلي :

أ - الج ع العلم العلسي :

الديد  الهللك  مفلة  معلينة   -  1

العربي قلسيمي.

2 - معلينة ماملوافقة عل  شريكين 

بندعيد  رقية  الديدة  وديدين 

مالديدة هلور بن علشو.

توزيع  عل   ماملوافقة  معلينة   -  3

مفلة  بعد  الشركة  لرأس لل  وديد 

الديد العربي قلسيمي.

معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -   

الديد  الهللك  عن  مورمثة  أسهم 

مح د العربي قلسيمي من قبل أمه 

الديدة رقية بندعيد لفلئدة أحفلسهل 

ح زة قلسيمي  الديد مني2 قلسيمي، 

الديدة  محفيدتهل  قلسيمي  ميلسر 

عل   املوافقة  بعد  قلسيمي  مونية 

التوزيع الجديد لرأس لل الشركة.

معلينة ماملوافقة عل  تفويت   -  5

أسهم من الديد مني2 قلسيمي إج  أمه 

الديدة فلط ة العبيدي مإج  زموته 

الديدة هلور بن علشو بعد املوافقة 

عل  التوزيع الجديد للرأس لل.

6 - تغيي2 البندين 6 م7 من القوانين 

ااسلسية للشركة.

ااسلسية  القوانين  تعديل   -  7
للقلنون  مفقل  متنديقهم  للشركة 

19.20 بتلريخ 26 أبريل 2019.

ب - الج ع العلم الغي2 العلسي :

التأكيد عل  تشكيل املجلس   -  1

اإلساري بتلريخ 10 سبت 23 2020.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

البيضلء في تلريخ فلتح سيد 23 2020 

تحت رقم 755659.

525 P

اكول مرك
ش.م.م 

IGOL MAROC SARL
الخلرق  العلم  للج ع  تبعل   -  I

بتلريخ  املنعقد  للشركلء   للعلسة 
»اكول  لشركة   ،2020 أكتوبر   28

املدؤملية،  محدمسة  شركة  مرك« 
مقرهل سرهم،   100.000 رأس للهل 
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 االوت لعي بللدار البيضلء زنقة مح د 
التجلري  بللسجل  ممسجلة  القري 

للدار البيضلء تحت رقم 78039، قرر 

شركلء الشركة مل يلي :

 Madame الديدة  تعيين   -  1

 Laurence Isabelle Michèle

 Martine LECLERCQ épouse

RYNOLDS ك دي2ة محيدة للشركة.

من  م15  املواس  1  تعديل   -  2

النظلم ااسل�سي.

3 - تحديث النظلم ااسل�سي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 سيد 23   7 تلريخ  في  البيضلء 

تحت رقم 756389.

526 P

أريزون أكتيف
ش.م.م 

HORIZON ACTIF SARL

است رارية الشركة
الج لعي  القرار  طبقل ملحضر   -  I

سبت 23  بتلريخ  2  املنعقد  للشركلء 

أكتيف«  »أريزمن  لشركة   ،2020

املدؤملية،  محدمسة  شركة  ش.م.م 
مقرهل  سرهم،   100.000 رأس للهل 

شلرع   93 البيضلء  بللدار  االوت لعي 

3 ممسجلة  املدي2ة الخضراء الطلبق 

بللسجل التجلري للدار البيضلء تحت 
الشركة  شركلء  قرر   ،201851  رقم 

مل يلي :

الرغم  عل   الشركة  است رارية 

الرأس لل  أربلع  ثالثة  خدلرة  من 
االوت لعي مفقل لل لسة 86 من القلنون 

بصيغتهل   1997 ف23اير   13 ل   5.96

املعدلة ماملك لة بللقوانين رقم 21.05 
 2 .10 رقم   ،2006 ف23اير  لتلريخ  1 

لتلريخ 2 يونيو 2011.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 نوف 23   17 تلريخ  في  البيضلء 

تحت رقم 316 75.

527 P

WWW.EURODEFIS.com

Expertise comptable et Audit

Tél : 0522 48 47 24

PREMIUM 360
تفويت الحصص

تغيي2 الشكل القلنوني
العلم  الج ع  قرارات  ب ووب 

بتلريخ  الوحيد  للشريك   االستثنلئي 

 PREMIUM 13 نوف 23 2020 لشركة
التجلري  السجل  في  املسجلة   360

اتخذ  فقد     60 9 رقم  تحت 

القرارات التللية :

و يع  تفويت  عل   املوافقة 

كلمبولو  كلرلو  الديد  بين  الحصص 

لصللح الديد مراس بكلمي.

تغيي2 الشكل القلنوني من شركة 

شركة  إج   محدمسة  مدؤملية  ذات 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد.

النظلم  في  املقلبل  التعديل 

ااسل�سي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

3 سيد 23 2020 تحت رقم  75603.

528 P

 RAMZI ET SALEK

IMMOBILIER
 تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
بللدار  عرفي  عقد  ب قت�سى 

البيضلء مسجل يوم   نوف 23 2020 

تحت رقم 7732/2020  2 تم مضع 

مم يزاتهل  للشركة  ااسل�سي  القلنون 

كللتلجي :

 RAMZI ET SALEK  : التد ية 

ذات  شركة   IMMOBILIER

املدؤملية املحدمسة.

: شلرع لال يلقوت  املقر االوت لعي 
 ممصطفى املعلني، الطلبق 1، رقم 56، 

الدار البيضلء.

املدة : 99 سنة.

 PROMOTEUR : النشلط املزامل

.IMMOBILIER

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقد ة كللتلجي :

علسل رمزي 50.000 سرهم ؛

اح د سللك 50.000 سرهم.

ماح د  رمزي  علسل   : املدي2من 

سللك.

رقم السجل التجلري : 80353 .

تلريخ التصريح : 20 نوف 23 2020 

تحت رقم 28689.
اإلمضلء : الديد علسل رمزي

529 P

 GO PROMOTION

IMMOBILIERE

 تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

ب قت�سى عقد عرفي بللدار البيضلء 

تحت   2020 نوف 23   20 مسجل يوم 

تم مضع القلنون   56769/2019 رقم 

ااسل�سي للشركة مم يزاتهل كللتلجي :

 GO PROMOTION  : التد ية 

ذات  شركة   IMMOBILIERE

املدؤملية املحدمسة.

: شلرع لال يلقوت  املقر االوت لعي 

 ممصطفى املعلني، الطلبق 1، رقم 56، 

الدار البيضلء.

املدة : 99 سنة.

 PROMOTEUR : النشلط املزامل

.IMMOBILIER

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

مقد ة كللتلجي :

 51.000 مصطفى  الحطحلط 

سرهم ؛

الحطحلط مح د 9.000  سرهم.

الحطحلط مصطفى،   : املدي2من 

.Z22 799 بطلقة التعريف الوطنية

رقم السجل التجلري : 79765 .

تلريخ التصريح : 13 نوف 23 2020 

تحت رقم 28079.
اإلمضلء : الديد الحطحلط مصطفى

530 P

ETAPE BEAUTE
 SARL D’AU

 شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
رأس للهل : 10.000 سرهم

مقرهل االوت لعي : إقلمة 5، شلرع 

ألزاس، الدار البيضلء

السجل التجلري : 225513

 ،2020 16 نوف 23  - قرر بتلريخ   1

 ETAPE لشركة  الوحيد  الشريك 

: BEAUTE SARL D’AU

التصفية الدلبقة لألمان للشركة.

إنهلء مالية املدي2ة.

سرحلن  سكينة  اآلندة  تعيين 

ك صفية للشركة.

بللدار  التصفية  مكلن  حدس 

البيضلء، إقلمة 5 شلرع ألزاس.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  2

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 سيد 23   8 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 756671.
من أول اإليجلز مالبيلن

531 P

 STE DE DEVELOPEMENT
 DES GAZ INDUSTRIELS 

DU MAROC
 SODEGIM SA

شركة مدله ة
رأس للهل : 35.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : ع لرة التفرامتي، 

كلم 7,5 طريق الربلط )عين الدبع( 

الدار البيضلء

السجل التجلري رقم 188025

تجديد مدة انتداب املتصرفين
I - الج عية العلمة العلسية بتلريخ 

 STE DE لشركة   2020 يونيو   25

 DEVELOPPEMENT DES GAZ

 INDUSTRIELS DU MAROC

قررت   SODEGIM SA املختصرة في 

 3 ملدة  املتصرفين  انتداب  تجديد 

سنوات، مهم :

الديد يوسف كنون ؛

الديد مح د بوزيد ماي�سي ؛
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 Dominique René الديد 
BOUTELIER ؛

الديد Olivier NOEL ؛
 MAGHREB OXYGENE شركة 

SA في شخص م ثلهل علي مكريم ؛
 AIR LIQUIDE MAROC شركة 
 Bruno م ثلهل  شخص  في   SA

.ROQUES
II - مجلس اإلسارة بتلريخ 25 يونيو 
كنون  يوسف  الديد  أكد   2020

كرئيس مدير علم.
لد   القلنوني   اإليداع  تم   -  III
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
بللدار البيضلء يوم 30 نوف 23 2020 

تحت رقم 755589.
من أول اإليجلز مالبيلن

532 P

 AFRICAINE DE CONSEIL
 & COURTAGE EN
 ASSURANCES ET
REASSURANCES

ACECA SA
مسيط في التأمين منظم بللقلنون 
17.99 املتعلق بقلنون التأمينلت

شركة مدله ة
رأس للهل : 7.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : 255-253 شلرع 
املدي2ة الخضراء، الدار البيضلء
السجل التجلري رقم 53 15

تعيين متصرفين 
I - الج عية العلمة العلسية بتلريخ 
30 يونيو 2020 عل ت بلنتهلء انتداب 
و يع املتصرفين مقررت تعيين ب هلم 
متصرفين ملدة 6 سنوات، مهم اآلتية 

أس لئهم :
الديد مح د امزال ؛

الديد عبد الجليل الشرايبي ؛
الديد خللد امزال ؛

الديدة فلط ة الزهراء امزال ؛
الديدة مريم البقلجي القلسمي.

II - مجلس اإلسارة بتلريخ 30 يونيو 
امزال  مح د  الديد  أقر  قد   2020
الديد  أيضل  مأقر  علم،  رئيس مدير 

خللد امزال مدير علم مفوض.

III - تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

7 سيد 23 2020 تحت رقم 756398.
من أول اإليجلز مالبيلن

533 P

MECO FOOD
ش.م.م ش.م

الرأس لل االوت لعي : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : شلرع الدالم، زنقة 

احصين، الرقم 3 ، حي كري ة، سال

ب قت�سى الج ع العلم التأسي�سي 

تم   ،2020 أكتوبر   16 بتلريخ  مؤرخ 

تأسيس شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك بلمل يزات التللية :

 MEKO FOOD التد ية : شركة

ش.م.م.ش.م.

ذات  شركة   : القلنوني  الوضع 

مدؤملية محدمسة ذات شريك محيد.

الدريعة  موبلت   : الهدف 

الخفيفة، التجلرة.

الدالم  شلرع   : االوت لعي  املقر 

3 ، حي كري ة،  زنقة احصين الرقم 

سال.

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تلريخ تأسيدهل.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

 100.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   1000 عل   مقد ة  سرهم 

موزعة  سرهم للواحدة،   100 بقي ة 

عل  الشكل التلجي :

 1000 بعدنلن  محدن  الديد 

حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

أسندت مه ة التديي2   : التديي2 

إج  الديد محدن بعدنلن ك دي2 ملدة 

.MEKO FOOD غي2 محدمسة لشركة

ااسل�سي  القلنوني  الوضع  تم 

للشركة حدب الفصل 96.05.

للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 

بلملركز الجهوي لالستث لر بللربلط في 

7 سيد 23 2020 تحت الرقم 35502.

534 P

AB CHARBON

ش.م.م ش.م

الرأس لل االوت لعي : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : الطلبق الثلني، 

الرقم  ، حي كري ة شلرع الدالم، 

ع لرة 5 2، سال

ب قت�سى الج ع العلم التأسي�سي 

تم   ،2020 سبت 23   23 مؤرخ بتلريخ 

تأسيس شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك بلمل يزات التللية :

 AB CHARBON التد ية : شركة

ش.م.م.ش.م.

ذات  شركة   : القلنوني  الوضع 

مدؤملية محدمسة ذات شريك محيد.

االستي2اس  الفحم،   : الهدف 

مالتصدير.

الثلني،  الطلبق   : املقر االوت لعي 

شلرع الدالم،  حي كري ة،  الرقم  ، 

ع لرة 5 2، سال.

في الشركة  مدة  حدست   :  املدة 

 99 سنة تبتدئ من تلريخ تأسيدهل.

حدس   : االوت لعي  الرأس لل 

 100.000 في  االوت لعي  الرأس لل 

حصة   1000 عل   مقد ة  سرهم 

موزعة  سرهم للواحدة،   100 بقي ة 

عل  الشكل التلجي :

اعبلبو  الرح لن  عبد  الديد 

1000 حصة ؛

املج وع 1000 حصة.

أسندت مه ة التديي2   : التديي2 

اعبلبو  الرح لن  عبد  الديد  إج  

لشركة  محدمسة  غي2  ملدة   ك دي2 

.AB CHARBON

ااسل�سي  القلنوني  الوضع  تم 

للشركة حدب الفصل 96.05.

للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 

بلملركز الجهوي لالستث لر بللربلط في 

7 سيد 23 2020 تحت الرقم 35503.

535 P

L’ARTISAN ALUMINIUM
ش.م.م ش.م

املقر االوت لعي : 19 زنقة الدراغنة، 

بطلنة، سال

تعديل
الغي2  العلم  الج ع  ب قت�سى 

 العلسي املنعقد بتلريخ 15 يونيو 2020 

 L’ARTISAN شركة  شركلء  قرر 

ALUMINIUM مل يلي :

الج ع   : حل الشركة مدبقل   -  1

العلم الغي2 العلسي قرر حل الشركة 

 L’ARTISAN ALUMINIUM مدبقل 

ش.م.م ش.م.

: الج ع  - املكلف بحل الشركة   2

العلم الغي2 العلسي قرر تكليف الديد 

علي الضلمي بحل الشركة مدبقل.

3 - مقر حل الشركة : الج ع العلم 

الغي2 العلسي قرر حل الشركة مدبقل 
بللعنوان 19، زنقة الدراغنة بطلنة، 

سال.

للشركة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بدال  االبتدائية   بلملحك ة 

7 سيد 23 2020 تحت رقم 35523.

536 P

STE PRESTILED
SARL AU

 تكوين شركة محدمسة  املدؤملية 
ذات الشريك الوحيد

بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

مضع  تم   2020 أكتوبر   12 بتلريخ 

القوانين ااسلسية لشركة محدمسة 

املدؤملية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التللية :

الهدف : 

استي2اس مبيع الدلع ؛

التجلرة ؛

ااشغلل العلمة أم أشغلل البنلء.

املقر : ع لرة رقم 30 شقة رقم 8، 

شلرع موالي أح د الوكيلي، حدلن، 

الربلط.
ب ل  امللل  رأس  حدس   : امللل  رأس 

قدره 100.000 سرهم.



17969 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التديي2 
العنت2ي  الديد  طرف  من  محدمسة 

حلتم.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

بتلريخ 10 سيد 23 2020.
رقم السجل التجلري : 8215 1.

D109281
537 P

 STE NOUR RECYCLAGE
SERVICES
SARL AU

 تكوين شركة محدمسة  املدؤملية 
ذات الشريك الوحيد

بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
مضع  تم   2020 نوف 23   10 بتلريخ 
القوانين ااسلسية لشركة محدمسة 
املدؤملية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التللية :
النفليلت  تدمير  إعلسة   : الهدف 

الصنلعية.
املقر : ع لرة رقم 30 شقة رقم 8، 
شلرع موالي أح د الوكيلي، حدلن، 

الربلط.
ب ل  امللل  رأس  حدس   : امللل  رأس 

قدره 100.000 سرهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التديي2 
محدمسة من طرف الديد خر�سي نور 

الدين.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

بتلريخ 2 سيد 23 2020.
رقم السجل التجلري : 7981 1.

D : 109018
538 P

 STE CENTRE DE LA
TECHNOLOGIE FRANCAISE

SARL AU
 تكوين شركة محدمسة  املدؤملية 

ذات الشريك الوحيد
بللربلط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
تم مضع   2020 أكتوبر  فلتح  بتلريخ 
القوانين ااسلسية لشركة محدمسة 
املدؤملية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التللية :

الهدف : 
أشغلل الكهربلء ؛

ااشغلل املتعدسة أم أشغلل البنلء.
املقر : ع لرة رقم 30 شقة رقم 8، 
شلرع موالي أح د الوكيلي، حدلن، 

الربلط.
ب ل  امللل  رأس  حدس   : امللل  رأس 

قدره 2.000.000 سرهم.
غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التديي2 
محدمسة من طرف الديد مني عبد 

الحق.
بكتلبة  تم   : القلنوني  اإليداع 
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

بتلريخ 9 سيد 23 2020.
رقم السجل التجلري : 8157 1.

D : 109222
539 P

BATIBRICOLE
SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل : 1.000.000 سرهم

املقر االوت لعي : سمار ظهر القرع، 
تجزئة رقم 37/2 3 سيدي مو�سى، 

سال
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
امل23م في سال بتلريخ 22 أكتوبر 2020 
للشركة  ااسل�سي  القلنون  تغيي2  تم 

ذات املدؤملية املحدمسة كللتلجي :
بلع  املصطفى  الغ لري  الديد 
000  حصة للديد الغ لري مح د 
علي م3500 حصة للديد بدر الدين 

شفلج.
توزيع الحصص االوت لعية :

الديد الغ لري مح د علي 000  
حصة ؛

 3500 شفلج  الدين  بدر  الديد 
حصة ؛

الكرملط  الدين  نصر  الديد 
2500 حصة.

للشركة  الوحيد  املدي2  استقللة 
متعيين  املصطفى  الغ لري  الديد 
الديد  للشركة  وديدان  مدي2ان 
بدر  مالديد  الدين  نصر  الكرملط 

الدين شفلج.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

بدال  االبتدائية  بلملحك ة  القلنوني 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.35521

540 P

STE M.A.B PROTECT
SARL AU

 شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : ع لرة 30 شقة 8 

شلرع موالي اح د الوكيلي، حدلن، 

الربلط

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

تم  بللربلط   2020 يونيو  بتلريخ  2 

إعداس القلنون ااسل�سي للشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد ذات امل يزات التللية :

 M.A.B شركة   : التد ية 

.PROTECT SARL AU

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدمسة  املدؤملية 

الوحيد.

املقر االوت لعي : ع لرة 30 شقة 8 

شلرع موالي اح د الوكيلي، حدلن، 

الربلط.

رأس لل  حدس   : الشركة  رأس لل 

سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 

حصة اوت لعية من فئة   1000 إج  

االوت لعية  للحصة  سرهم   100

الواحدة :

أمعطوش  الرحيم  عبد  الديد 

1000 حصة اوت لعية.

نظلم  اامن االلكت2مني،   : الهدف 

الصوت مااشغلل املختلفة.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

ابتداء من فلتح   : الدنة التجلرية 

ينلير إج  غلية 31 سيد 23.

التديي2 : الشركة مدي2ة من طرف 

الديد عبد الرحيم أمعطوش.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

بتلريخ 8 سيد 23 2020.

السجل التجلري رقم : 8125 1.

541 P

NEW WORLD TRUST
 تأسيس شركة ذات مدؤملية محدمسة

من شريك محيد
بتلريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

20 أكتوبر 2020، تم تأسيس شركة 

من شريك  محدمسة  مدؤملية  ذات 

محيد م يزاتهل كللتلجي :

الشكل : ش.ذ.م.م.ش.م.

 NEW WORLD  : التد ية 

.TRUST

 : للشركة  االوت لعي  الغرض 

غرض الشركة بشكل مبلشر أم غي2 

بلد آخر  في أي  أم  في املغرب  مبلشر 

الع ليلت التللية املعلنة مغي2 املقيدة :

الوسلطة،  املشورة،  نشلط 

من  مالدراسة  املللية،  الهندسة 

بين  الج ع  تدهيل  بهدف  نوع  أي 

القطلع  من  االقتصلسيين  الفلعلين 

عل   املتدخلين  العلم  أم  الخلص 

الصعيدين الوطني مالدمجي في و يع 

خلق  أول  من  النشلط  مجلالت 

ممللية  مقلنونية  اقتصلسية  رمابط 

متطوير  املشلريع  إلنشلء  مبشرية 

و يع اانشطة االقتصلسية، املللية، 

االوت لعية  مالعقلرية،  املنقولة 

مالثقلفية ؛

الصنلعية  الع ليلت  و يع 

و يع  بإنشلء  املتعلقة  مالتجلرية 

محيلزتهل  التجلرية  ااصول 

اإليجلر  عقوس  مإسارة  ماستئجلرهل 

مالتأوي2 مالت2كيب مالتشغيل لج يع 

املؤسدلت ماملصلنع مالورش ؛

منقل  استغالل  اكتدلب  تطوير 

و يع الع ليلت أم املعرفة أم حقوق 

املتعلقة  الفنية  أم  الفكرية  امللكية 

بهذه اانشطة ؛
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بشكل  أم  مبلشرة  املدله ة 

مللية معلمالت  أي  في  مبلشر   غي2 

تجلرية  شركلت  أم  عقلرية  أم    

مرتبطة  تكون  قد  صنلعية  أم 

 ب وضوع الشركة أم بأي غرض مشلبه 

أم مرتبط ؛

و يع  تأخذ  أن  للشركة  يجوز 

املدله لت مو يع املصللح في و يع 

يكون  التي  ماملؤسدلت  الشركلت 

غرضهل  لتحقيق  مدهل  نشلطهل 

االوت لعي ؛

بشكل  تع ل  أن  للشركة  ي كن 

مبلشر أم غي2 مبلشر، إمل ب فرسهل أم 

بلالشت2اك أم بلملشلركة أم عن طريق 

و يع  مع  الشركلت،  من  مج وعة 

ااشخلص اآلخرين ؛

تجلرة متدويق ماستي2اس متصدير 

و يع أنواع املنتجلت مالتصدير من 

مالفرمع  مالوكلالت  املكلتب  و يع 

ماملدتوسعلت ؛

الع ليلت  و يع  علمة  مبصفة 

قلنونية،  اقتصلسية،  كلنت  كيف ل 

في املغرب صنلعية ممللية،   تجلرية، 

 أم في الخلرج مالتي لهل عالقة مبلشرة 

االوت لعي  بللغرض  مبلشر  غي2  أم 

مت كن من تن ية أنشطة الشركة.

فلتح  في  تبتدئ   : املللية  الدنة 

أكتوبر من كل   31 نوف 23 متنتهي في 

سنة.

زنقة نوبوليل،     : املقر االوت لعي 

 I تجزئة رقم  ، قطلع رقم 17، بلوك

حي الريلض، الربلط.

املدة : 99 علمل ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجلري.

يتحدس   : االوت لعي  الرأس لل 

مبلغ  في  االوت لعي  الرأس لل 

90.000 سرهم مقدم إج  900 حصة 

100 سرهم للحصة  اوت لعية بقي ة 

ممحررة  كليل  مسجلة  الواحدة، 

بللكلمل ممخصصة للشريك الوحيد 

الديدة منلل عدول.

منلل عدول،  الديدة   : التديي2 
ف23اير  198،   26 بتلريخ  املزساسة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
بتجزئة  مالقلطنة   BK369679 رقم 
كلليفورنيل،   52 رقم   6 زنقة  سهلم 

الدار البيضلء.
التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

بللربلط : 8131 1.
من أول التلخيص مالنشر

التديي2

542 P

لوفلي ليدي كرافت
تأسيس شركة محدمسة املدؤملية 

بتلريخ   العرفي املحرر  للعقد  تبعل 
شركة  إنشلء  تم   ،2019 19ملرس 
محدمسة املدؤملية م التي لهل امل يزات 

التللية : 
ليدي  »لوفلي  شركة   : التد ية 

كرافت« ش.م.م. 
الفتلح  الديد عبد   : املدله ون 

كديين.
الديدة عتيقة حالب.

الخيلطة   : االوت لعي  الغرض 
التقليدية.

أنفل  شلرع   96  : االوت لعي  املقر 
الطلبق رقم 09 الشقة رقم 91 إقلمة 

الربيع أنفل الدار البيضلء.
أسدت هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
رأس امللل : حدس رأس امللل في ملئة 
الف سرهم مقد ة عل  الف حصة 
اوت لعية من فئة ملئة سرهم للحصة 
مقلبل  محررة  و يعهل  الواحدة، 

مدله لت نقدية في رأس امللل. 
التديي2 : مكل التديي2 للديد عبد 
الفتلح كديين م الديدة عتيقة حالب 

ملدة غي2 محدمسة.  
الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 
االوت لعية في فلتح ينلير م تنتهي في 

31 سيد 23. 
الجهوي  بلملركز  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  لإلستث لر 

5 نوف 23  2020.
للخالصة م البيلن 

543 P

 WATER & ENERGY
MAGHREB

 SARL
شـركـة ميله مكهربلء املغرب ش.ذ.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 أكتوبر   22 بتلريخ  بللبيضلء 
لشركة  ااسل�سي  القلنون  مضع  تم 
محدمسة املدؤملية ذات الخصلئص 

التللية :
املغرب  مكهربلء  ميله   : التـدـ ـيـة 

ش.ذ.م.م
استي2اس   : االوت لعي  الهـدف 
متصدير متدويق معدات تكنولوويل 

الطلقة مامليله. 
الع ليلت  و يع  علم  مبشكل 
مغي2  مالعقلرية  مالتجلرية  املللية 
العقلرية بلملغرب أم بللخلرج م التي من 
شأنهل أن تدلعد عل  اكت لل الهدف 

أعاله.
10 زنقة الحرية   : املقر االوت لعي 
الدار   5 الشقة  الثللث  الطلبق 

البيضلء.
رأس لل  حدس   : الشركـة  رأس لل 
سرهم مقد ة   100.000 الشركة في 
عل  1000 حصة من فئة 100 سرهم 
للحصة، مج وعهل كلهل محررة ممن 

نصيب :
 500 مح د  بلبكري  الديد   
العزيز  عبد  وبلري  مالديد  حصة، 

500 حصة.
الـتـدـيي2 : تدي2 الشركة من طرف 
الديد بلبكري مح د مالديد وبلري 
ملدة  مشريكلن  ك دي2ان  عبدالعزيز 

غي2 محدسة .
املشت2ك  بللتوقيع  الشركة  تلتزم 
املعلمالت  و يع  يخص  في ل 
مخصوصل البنكية منهل، بين املدي2ين 
مح د  بلبكري  الديد  مالشريكين 

مالديد وبلري عبد العزيز.
الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 
االوت لعية من فلتح ينلير متنتهي في 

31 سيد 23 من كل سنة.
99 سنة ابتداء من تلريخ   : الـ ـدة 

التسجيل بللسجل التجلري. 

بلملركز  تم   : القلنـوني  اإليداع 

في  الجهوي لإلستث لر بللدار البيضلء 

27 نون23 2020 تحت رقم 1 811 .
خالصة من أول النشر 

544 P

ZD NEGOCE
 SARL 

تأسيس شركة ذات  املدؤملية 
املحدمسة 

بتلريخ  ب قت�سى عقد عرفي حرر 
القلنون  مضع  تم   2020 نوف 23   5

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة  لهل امل يزات التللية :

.»ZD NEGOCE« : التد ية

الهدف :  »التجلرة«.   

إقلمة التقدم     : املقر االوت لعي  

الطلبق الثلني سيدي   17-2 الشطر 

ال23 نو�سي الدار البيضلء.

املدة :  99 سنة.

رأس امللل :  100.000 سرهم.

الشركلء :  شكي2 علسل 500 حصة 

اوت لعية 100 سرهم للحصة.

شكي2 زكريلء 500 حصة اوت لعية 

100 سرهم للحصة.                                 

من  كل  تعيين  تم  التديي2: 

الديدين شكي2 علسل مشكي2 زكريلء  

مدي2ين للشركة ملدة غي2 محدمسة.

اابنلك  مع  الشركة  تتعلمل  ك ل 

املصرفية   املؤسدلت  من  غي2هل  أم 

بإمضلء  مزسمج للديد ين شكي2 علسل 

م شكي2 زكريلء  ملدة غي2 محدمسة.

الدنة املللية       :   من فلتح ينلير  

اج   31  سون23 من  كل سنة. 

إزالة  بعد   : ااربلح  توزيع 

القلنوني  لالحتيلط  بلمللئة  خ دة 

الشركلء                                                                        بين  البلقي  يوزع 

حدب حصص كل ماحد منهم.

بلملحك ة  تم    : القلنوني  اإليداع 

التجلرية بللدار البيضلء 

  : التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

. 80 71

545 P
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ABDOULINO CAR
 SARL AU 

 تأسيس شركة 
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلريخ  

ب دينة  ممسجل   11/11/2020

ذات  شركة  تأسيس  تم  شفشلمن، 

محيد  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

خصلئصهل كللتلجي : 

 ABDOULINO«  : التد ية 

 .CAR« SARL AU

رأس للهل قدره : 100.000 سرهم. 

مقرهل االوت لعي : شلرع عقبة ابن 

نلفع حي الشرفلء شفشلمن .

ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النهلئي.

تأوي2 الديلرات بدمن   : املوضوع 

سلئق.

سرهم    100.000  : امللل  رأس 

فئة   من  حصة    1000 إج   مقد ة 

100 سرهم للحصة.

الديد   : الوحيد  الشريك 

عبد الواحد شكنلن الحلمل لبطلقة 

 ,LC153 20 التعريف الوطنية رقم 

ي تلك 1000  حصة اوت لعية.

الديدة  تعيين   تم   : التديي2 

لبطلقة  الحلملة  سعلس  شكنلن 

 LC28712  رقم الوطنية  التعريف 

مدي2ة للشركة  ملدة غي2 محدمسة.

ااربلح : %5 كلهل لفلئدة الشركلء, 

بعد نقص املدخرات القلنونية.

من  تبتدئ   : االوت لعية  الدنة 

سيد 23 من   31 فلتح ينلير متنتهي في 

كل سنة مل عدا الدنة اامج  تبتدئ 

من تلريخ التأسيس.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط 

 26/11/2020 بتلريخ  بشفشلمن 

تحت رقم 2020/ 10.

546 P

فـيـدمريـــــك

شـلرع الـ قـلممـة زاميـة ست2اسبورغ

إقـلمـة كـلزا1  مكـتب  0 

الـدار الـبـيضلء

  SMF  BIOTECHNOLOGY

MOROCCO
  .S.A.R.L

شركة محدمسة املدؤملية 

رأس مللـهل 10000 سرهـم

مقرهل االوت لعي : 6 ، شلرع 

الزرقطوني

شقة 6 الطلبق -2 الدار البيضـلء

تأسيـس شركــــة
الـ ؤرخ  العرفـي  للعقـد  طبـقل   )1

بللبيضـلء بتلريخ 26/10/2020، حـرر 

مـحدمسة  لشركـة  ااسـلسـي  القلنون 

املدـؤمليـة  م يـزاتـهل ك ـل يلـي :

 SMF: الشركـة  اسـم 

 BIOTECHNOLOGY MOROCCO

مواس  تدويق   : الشركـة  هدف 

بيوتكنولووية متج يلية . 

شلرع   ، 6 مقـر الشركـة : 

الدار   2- الطلبق   6 الزرقطوني شقة 

البيضـلء.

: 99 سنـة ابتـداء من تلريـخ  الــ ــدة 

تأسيس الشركـة.

الحصـة النقديـة :

املزساس  فرشي�سي  منجي  الديـد 

مالحلمل   10/01/1950 في  بتونس 

 AK رقم  الكندي  الدفر  لجواز 

مالقلطن  شركة  مدير   ، 67591

-101     SURREY - CANADA ب 

 5.000: سفع   ،th street  9710187

سرهـم.

املصراتي  سلمية  الديـدة 

 18/08/1970 املزساسة ب ونتدتي2 في 

مالحلملة لجواز الدفر التون�سي رقم 

حبيب  بـ حج  مالقلطنة   C.67339 

-18  مونلستي2 تونس  بورقيبة الرقم 

سفعت 5.000 سرهـم

سرهـم   10.000  : الـ لل  رأس 

سرهـم   100 حصـة بـ   100 مقد ـة لـ 

للـواحـدة. 

الدنـة الحدلبيـة : مـن فلتـح ينليـر 

إلـى 31 سونبـر.

الديـد منجي فرشي�سى   : التدبيـر 

معين ملدة غي2 محدسة.

م الديدة سلمية املصراتي معينة 

ملدة غي2 محدسة.
2( تم التسجيل بللسجل التجلري 

 07/12/2020 بتلريخ  بللدار البيضلء 

تحت عدس 60 756.
للنشـر ماإلعـالن

املدبر

547 P

K2J ENVIRONNEMENT
SARL

مقرهل االوت لعي : ال23كة 23 

القد ة املفرزة 31 31 أ الطلبق 

الخلمس ع لرة رقم 780 حي املدي2ة  

2أ مراكش منلرة 
رقم التقييد في السجل التجلري 

تأسيس
عقد عرفي عقد موثق  ب قت�سى  

إعداس  تم   ،23/11/2020 ب راكش 

القلنون ااسل�سي ل » شكل الشركة« 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

 K2J  : الشركة  تد ية 

.ENVIRONNEMENT
مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل البضلئع.

ال23كة   : االوت لعي  عنوان املقر  

31 31 أ الطلبق  23 القد ة املفرزة 

780 حي املدي2ة  الخلمس ع لرة رقم 

2أ مراكش منلرة.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأس لل الشركة 

سرهم.

الشخصية  الشركلء  أس لء 

مالعلئلية معنلمينه.

الديد القلمي�سي يوسف القلطن 
تلركة   861 رقم   2 النخيل  تجزئة 

مراكش.

القلطن  كلموني  وواس  الديد 
الشقة  بتجزئة سار الدالم ع لرة  5 

10 سعلسة مراكش.
القلطن  نع لن  اوبلري  الديد 
زنقة   7 شقة  ب2  الحيلة  بإقلمة 
بيلفدير  زمال  اميل  شلرع  كومبين 

البيضلء.
توزيع اانصبة عل  الشركلء  :

يوسف القلمي�سي  الديد    
      . 3 0 PARTS  

نع لن اوبلري   الديد 
.320 PARTS 

كلموني وواس  الديد    
.3 0  PARTS 

أس لء مدي2ي الشركة الشخصية 
مالعلئلية معنلمينهم :

الديد القلمي�سي يوسف القلطن 
تلركة   861 رقم   2 النخيل  تجزئة 

مراكش.
القلطن  كلموني  وواس  الديد 
الشقة  بتجزئة سار الدالم ع لرة  5 

10 سعلسة مراكش.
ب راكش    القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ فلتح سيد 23 2020 تحت  رقم 

.11797 
548 P

BAKE SEVEN 
تأسيس شركة

I-  ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
القلنون  إيداع  تم   ،01/09/2020
املدؤملية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدمسة  مذات امل يزات التللية:
 BAKE SEVEN : التد ية

الشركة،  من  الغرض   : الهدف 
الخلرج،  في  أم  املغرب  في  سواء 

للع ليلت التللية :
منتجلت  متدويق  متصنيع  إنتلج 

املخلبز ماملعجنلت مااغذية مغي2هل.
املعجنلت  منتجلت  توزيع 

ماملخبوزات...
تقديم الطعلم.

املواس  و يع  متصدير  استي2اس 
ماملعدات ماملنتجلت املتعلقة بشكل 
مبلشر أم غي2 مبلشر بنشلط الشركة.
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املعلمالت  و يع  أعم،  مبصورة 

الصنلعية  أم  التجلرية  أم   املللية 

أم املدنية أم املنقولة أم العقلرية، التي 

قد تتعلق بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

بأحد ااهداف املحدسة أعاله أم بأي 

�سيء مشلبه أم ذي صلة يعزز تطوير 

الشركة.

5 3 املزار طريق  املقر االوت لعي : 

أسفي مراكش مغرب

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدهل النهلئي.

الرأس لل   : االوت لعي  الرأس لل 

االوت لعي محدس  في 100.000 سرهم 

اوت لعية  حصة   1000 إج   مقدم 

من فئة 100 سرهم للواحدة، مكتتبة 

ممحررة بللكلمل م موزعة لفلئدة :

 800 بنجلون  ندرين  الديدة 

حصة اوت لعية.

 200 بنجلون   سلي لن  الديد 

حصة اوت لعية.

الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 

االوت لعية من فلتح ينلير متنتهي في 

31 سون23.

تم اإليداع القلنوني بللسجل   -  II

التجلري لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 ،.01/10/2020 بتلريخ  البيضلء، 

تحت رقم115951.
ملخص قصد النشر

549 P

شركة »بست كربريت تريدن« 
5  زنقة عبد القلسر مفتكر طبقة 2 

شقة    

الدار البيضلء

تأسيس شركة محدمسة املدؤملية 
ذات مدلهم محيد

بتلريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبعل 

شركة  إنشلء  تم   2020 نوف 23   13

مدلهم  ذات  املدؤملية  محدمسة 

محيد مالتي لهل امل يزات التللية : 

التد ية : » بدت كربريت تريدن« 

ش.م.م. ذات مدلهم محيد.

علسل  الديد  الوحيد:  املدلهم 

علواني.

تقديم   : االوت لعي  الغرض 
املغرب  ساخل  مالوسلطة  املشورة 
مخلروه اي مشغل منهي أم مؤس�سي 

خلص أم علم.
زنقة    5  : االوت لعي  املقر 
شقة     2 طبقة  مفتكر  عبد القلسر 

الدار البيضلء.
أسدت هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  امللل  رأس  حدس   : امللل  رأس 
 1000 سرهم مقد ة عل    100.000
100 سرهم  حصة اوت لعية من فئة 
محررة  و يعهل  الواحدة،  للحصة 
مقلبل مدله لت نقدية في رأس امللل. 
التديي2: مكل التديي2 للديد علسل 

علواني ملدة غي2 محدمسة.  
تبتدئ الدنة  الدنة االوت لعية: 
في متنتهي  ينلير   1 في   االوت لعية 

 31 سون23. 
الجهوي  بلملركز  اإليداع  تم 
بتلريخ البيضلء  بللدار   لالستث لر 

 20 نوف 23 2020. 
للخالصة مالبيلن 

الديد علسل علواني

550 P

KINÉSKIN
ش.م.م

تأسیس الشركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -1
تم مضع القلنون   2020 نوف 23   05
مدؤملیة  ذات  لشركة  ااسل�سي 

محدمسة بلمل يزات التللیة:
التد ية : KINÉSKIN ش.م.م.

املوضوع : إن موضوع الشركة ھو 
الت2ميض الطبي بج یع أنواعه م لكل 

االختصلصلت الطبیة.
الع لیلت  و یع  علمة  مبصفة 
مغي2ھل  امللسية  العقلرية،  التجلرية، 
أن  لھل  ي كن  التي  الع لیلت  من 
نشلط  متوسیع  تطوير  في  تدلھم 

الشركة.
البیضلء،  الدار   : املقر االوت لعي 
زكي  زامية  ألیكدوندري  زنقة   2 

الدين الطلم�سي.

املدة : 99 سنة.

الرأس لل : حدس رأس لل الشركة 

 100 إج   مقدم  سرھم   10.000 في 

100 سرھم  حصة اوت لعیة من فئة 

مموزعة  نقدا  كلھل  تكتتب  للواحدة 

عل  الشركلء كللتلجي :

الدیدة سكینة مللك : 51 حصة.

الدیدة علئشة رفیق : 9  حصة.

الدیدة سكینة  عینت   : التدیي2 

ملدة  للشركة  محیدة  ك دي2ة  مللك 

غي2 محدمسة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   2  -

الضبط لد  املحك ة التجلرية بللدار 

 2020 سيد 23   3 بتلريخ  البیضلء، 

تحت عدس 755991.
من أول الخالصة م اإلشھلر

التدیي2

550 P

 MAMOUN MOUBARAK

DRIBI DIGITAL
تأسيس شركة ملمون مبلرك سريبي 

سيجتلل
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بللدار 

تم   2020 نوف 23   9 بتلريخ  البيضلء 

تأسيس شركة بلملواصفلت التللية :

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 

الشريك الوحيد.

سريبي  مبلرك  ملمون   : التد ية 

سيجتلل.
إفني  زنقة   ،97  : املقر االوت لعي 

 - الوي2مند  مكتب رقم     1 الطلبق 

الدار البيضلء.

قنلة  تديي2   : االوت لعي  الهدف 

تلفزية في شبكة االنت2نيت.

التديي2 : الدريبي امللمون.

الرأس لل : 100.000 سرهم.

املدة : 99 سنة.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

البيضلء بتلريخ 9 سيد 23 2020 تحت 
تم التسجيل بللسجل   756876 رقم 

التجلري تحت رقم 82383 .

551 P

 ESPACE AL MANSOUR

IMMO
 SARL

المؤرخ  عرفي  عقس  بمقت�سى 

قرر   26/11/2020 بتلريخ  بللبيضلء 

الشركلء إنشلء شركة ذات املدؤملية 

المحدودة ذات الخصلئص اآلتية : 

 ESPACE AL  : التسمية 

 MANSOUR IMMO

الغرض : منعش عقلري م االشغلل 

العلمة.

محج اللة   61   : املقر االوت لعي 

االمل  الطلبق   39 الرقم  يلقوت 

البيضلء.

رأدمللهل : 100.000 سرهم مجزئة 

سرهم   100 حصة بقي ة   1.000 إج  

للحصة 

الديد  الشركة  يسير   : إسارتهل 

مح د  مصبي2  ح يد  الفنيمي 

مموحيدي ع ر مصبي2 رشيد.

القلنونى لد  كتلبة  تم اال يداع 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

تحت   09/12/2020 يوم  بللبيضلء 

بللسجل  ماملقيدة   756805 رقم 

التجلري تحت رقم 82331 .

552 P

فيزوبات
شركـة محدمسة املدؤملية

رأس للهل 1.000.000 سرهم

26 شلرع مرس سلطلن الطلبق 1 

شقة 3 الدارالبيضلء

الـتــأسـيـس
بللدار  عرفي  عقد  ب قت�سى 

  2020 نوف 23   23 بتلريخ  البيضلء 

لشركة  ااسل�سي  القلنون  تحرير  تم 

محدمسة املدؤملية خلصيتهل كللتلجي :

التد ية : فيزمبلت.

الهدف : 

•مكتب الت2ميج العقلري .

مااشغلل  البنلء  أشغلل  تنفيذ   •

العلمة.
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•الدراسلت ماملراقبة التقنية .

مااشغلل  البنلء  معدات  •تأوي2 

العلمة.

•سراسة بنلء ااشغلل العلمة.

•التخطيط, الت2تيب مالديكور.

•التنديق مإسارة املشلريع.

•أشغلل أخر .

الع ليلت  و يع  علمة،  مبصفة 

التجلرية, الصنلعية, املللية, العقلرية 

م الغي2 عقلرية املتعلقة بصفة مبلشرة 

أم غي2 مبلشرة بللهدف االوت لعي أم 

التي تدلهم في إن لء الشركة.

مرس  شلرع   : االوت لعي  املقر 

الدار   3 شقة   1 الطلبق  سلطلن 

البيضلء

املدة :   99 سنة .

سرهم   1.000.000  : الرأس لل 

حصة من فئة   10.000 مقد ة إج  

عن  الحصص  سدست  سرهم   100

كلملهل ممزعت عل  الشركلء كللتلجي.

 5000 الدين  عز  شراقي  الديد 

حصة.              

اس لعيل   ابوالدعيد  الديد 

5000 حصة.

التديي2 : عهد به ملدة غي2 محدسة 

مبصالحيلت مطلقة للدلسة :

اس لعيل،  الدعيد  ابو  الديد 

 9 زنقة  الفطواكي  ح لن  حي  املقيم 

رقم 278 ع س  الدار البيضلء.

املقيم  عزالدين  شراقي  الديد   

سيدي   1 منصور   27 رقم   52 بلوك 

ال23نو�سي  الدار البيضلء.

ٍاج 31  ينلير   1 من   : الدنة املللية 

سيد 23 .

لالحتيلط القلنوني   %5   : ااربلح 

يوضع  أم  ينقل  أم  يوزع  أمل  مالبلقي 

تحت االحتيلط  حدب ل يقرره الج ع 

العلم.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

تحت   09/12/2020 بتلريخ  البيضلء 

رقم756753 . 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  التجلري 

09/12/2020  تحت  البيضلء بتلريخ 

رقم 82299 .
من أول التخليص م اإلشهلر 

553 P

WP ASSOCIATES
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ،    -  I

تم إيداع القلنون التأسي�سي لشركة 

مذات  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

امل يزات التللية :

WP ASSOCIATES : التد ية

الهدف : الغرض من الشركة هو:

الخدملت  متقديم  االستشلرات 

في مجلالت املوارس البشرية مالتنظيم 

متكنولوويل املعلوملت،

نظلم  في  مالخدملت  االستشلرات 

املعلوملت مبرامج الحلسوب.

تطوير منشر مبيع ال23امج ماملواقع 

الويب  متطبيقلت  اإللكت2منية 

مالجوال.

املذكورة  املجلالت  في  التدريب 

أعاله.

شلرع   265  : االوت لعي  املقر 

الدار   9 الطلبق   92 الزر قطوني رقم 

البيضلء.

من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدهل النهلئي.

الرأس لل   : االوت لعي  الرأس لل 

10.000.سرهم  في  االوت لعي محدس  

100 حصة اوت لعية من  مقدم إج  

مكتتبة  للواحدة،  سرهم   100 فئة 

ممحررة بللكلمل مموزعة لفلئدة :

لجواز  الحلمل  برجي  ع ر  الديد 

.15CY50969 الدفر رقم

الديد ر�سى رايس الحلمل لجواز 

.WV6916798 الدفر رقم

الدنة االوت لعية : تبتدئ الدنة 

االوت لعية من فلتح أكتوبر متنتهي في 

30 شتن23.

التديي2 : تم تعيين كل من الديد 
ع ر برجي مالديد ر�سى رايس مدي2ان 
للشركة ملدة غي2 محدمسة بإمضلء كل 

ماحد منه ل عل  حدا.
تم اإليداع القلنوني بللسجل   -  II
التجلري لد  املحك ة التجلرية بللدار 
 ،13/11/2020 بتلريخ  البيضلء، 

تحت رقم 79767 .
ملخص قصد النشر
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 SOCIETE PROMOTION
GRAPHIQUE

SARL AU
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بفلس 
2020 تم مضع القلنون  3 نوف 23  في 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
تح ل  التي  محيد  بشريك  املحدمسة 

الخصلئص التللية :
 SOCIETE  : التد ية 
 PROMOTION GRAPHIQUE

.SARL AU
ذات  شركة   : القلنونية  الصفة 

املدؤملية املحدمسة بشريك محيد.
أنواع  و يع  طبلعة   : الهدف 

املطبوعلت ماللوحلت اإلشهلرية.
تدويق املطبوعلت مالورق.

مالع ليلت  ماالستي2اس  التصدير 
التجلرية.

الع ليلت  و يع  علمة،  مبصفة 
التي من شأنهل توسيع نشلط الشركة.
 ،8 رقم  مكتب   : االوت لعي  املقر 
زامية زنقة أبي الطيب املتنبي مزنقة 

الشريف الرا�سي، م.ج فلس.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : الشركة  رأس لل 
1000 حصة من  سرهم مقد ة عل  
اكتتبت  للواحدة،  سرهم   100 فئة 
مسدست من طرف الشريك الوحيد : 

الديد بوخيلر الغل3زمري.
التديي2 : الديد بوخيلر الغل3زمري.
تم اإليداع القلنوني لد  املحك ة 
رقم  1 3  تحت  بفلس  التجلرية 
السجل   ،2020 بتلريخ فلتح سيد 23 

التجلري رقم 65117.
555 P

 STE ESPACE 

MOHAMMADINE
بتلريخ  املؤرخ  ب قت�سى املحضر   

 STE شركلء  اتفق   05/12/2016

 ESPACE MOHAMMADINE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة  ش 

ذ م م مل يلي :

التلمة  االستقللة   : الشركة  تدي2 

مح دين،  سومية  الديدة  لل ديي2 

متعيين املدي2ة   FE18737 ر.ب.ت.م: 

غي2 الشريكة الديدة سنلء مح دين، 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

غي2  ملدة  للشركة   FE1 583  : رقم 

محدمسة.

سنلء  للديدة  االمضلء  يعوس 

الحلملة لبطلقة التعريف  مح دين، 

غي2  ملدة   FE1 583  : رقم  الوطنية 

محدمسة.

القلنوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

االبتدائية  املحك ة  ضبط  بكتلبة 

تحت     20/11/2020 بتلريخ  ب23كلن 

رقم 72/2020 .

556 P

STROGEC
ست2مويك

شركـة محدمسة املدؤملية

رأس للهل 5.000.000  سرهم 

حي أرسالن زنقة 8 رقم  1 شقة   

عين ال23وة  الدار البيضلء

تحويـل املــقـر اإلوت ـلعـي 
ب قت�سى مداملة الج عية العلمة 

الغي2 علسية بتلريخ   12 أكتوبر 2020 

الشركلء  قرر  »ست2مويك«  لشركة 

تحويل املقر االوت لعي للشركة :

 من العنوان القديم : حي أرسالن 
عين ال23وة   شقة    رقم  1   8 زنقة 

الدار البيضلء.

إقلمة   : الجديد  العنوان  إلـى    

شلرع زمليخة   2 بقعة رقم  فلوريدا 

 36 رقم  مكتب   6 الطلبق  نصري 

سيدي معرمف  الدار البيضلء.
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تحديت القلنون ااسل�سي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  III

الضبط بلملحك ة التجلرية بللبيضلء  

رقم    تحت   2020 سيد 23   3 بتلريخ 

.756061
من أول التخليص ماإلشهلر 

557 P

IMACERT
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : رقم 7، زنقة 

سبتة، إقلمة رامي مكتب رقم 8، حي 

املدتشفيلت

تفويت حصص اوت لعية
االستثنلئي  العلم  الج ع  قرر 

 2019 سبت 23   20 بتلريخ  املنعقد 

IMACERT SARL ش.م.م مل  لشركة 

يلي :

حصة   700 املوافقة عل  تفويت 

 ISR لشركة  م لوكة  اوت لعية 

عبد  الديد  لفلئدة   INVEST SARL

الكريم الح دامي.

حصة   200 املوافقة عل  تفويت 

 ISR لشركة  م لوكة  اوت لعية 

رضل  الديد  لفلئدة   INVEST SARL

الح دامي.

 100 تفويت  عل   املوافقة 

للديدة  م لوكة  اوت لعية  حصة 

الديد رضل  لفلئدة  سلو  ح دامي 

الح دامي.
استقللة الديدة سلو  ح دامي 

من مهلمه ك دي2 للشركة.

الكريم  عبد  الديدين  تعيين 

الح دامي مرضل ح دامي ك دي2ين 

محيدين للشركة ملدة غي2 محدسة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  لل حك ة  الضبط 

البيضلء بتلريخ 8 نوف 23 2019 تحت 

رقم 719759.

558 P

CHALLENGE PRO

SARL

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي رشيد موالي حي 

الحلرتي  إسريس شلرع 31 الفرج 

إقلمة 3 ع لرة الدار البيضلء

السجل التجلري رقم 1 3651

تفويت حصص

العلم  الج ع  عقد  ب قت�سى 

 2020 30  شتن23   االستثنلئي بتلريخ 

    CHALLANGE PRO شركلء  بين 

تقرر مليلي :

تفويت 500 حصة اوت لعية من 

طرف  من  للحصة  سرهم   100 فئة 

الديد عبد الرزاق   البدتلني.

اوت لعية  حصة   500 متفويت 

من فئة 100 سرهم للحصة من طرف 

الديدة مرتفع مينة للديد بال ايت 

نعي ة مالديد الحيلن حدن.

مبللتلجي يصبح الرأس لل الجديد 

للشركة ك ل يلي :

فئة  من  اوت لعية  حصة   500

100 سرهم للحصة من طرف الديد 

الحيلن حدن.

فئة  من  اوت لعية  حصة   500

100 سرهم للحصة من طرف الديدة  

بال ايت نعي ة.

سهيلة  الديدة  املدي2ة  استقللة 

البدتلني.

نعي ة  ايت  بال  الديدة  تعيين 

مدي2ة للشركة ملدة غي2 محدمسة.

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

رقم  تحت   2020 نوف 23   10 بتلريخ 

.27582

559 P

 SOCIETE IMMOBILIERE DU

NORD WAHBIA

SARL

املكتب الرئي�سي/ 6 ، شلرع 

نلسيونلل

الدار البيضلء

RC ; 186791 - I.F. 1030827

إعالن مفلة املرحومة الدعدية 
الدعداني حدنى

في نهلية االوت لع االستثنلئي الذي 

عقد في 25 سبت 23 2020، أشلر شركلء 

 SOCIETE IMMOBILIERE شركة 

إج    DU NORD WAHBIA SARL

الدعداني  الدعدية  الديدة  مفلة 

أغدطس   21 في  التي مقعت  حدنى 

أن  مأكدما  فلس،  مدينة  في   2012

العقلر التي تنتمي إج  املتوفلة تؤمل إج  

مرثتهل فقط يتم تفويته كللتلجي :

البنهل   5/2 مل يصل إج  الخ دين 

زهي2 بوعيلس.

البنتهل   5/1 الخ س  إج   مل يصل 

ليل  بوعيلس.

منية  البنتهل   5/1 إج   يصل  مل 

بوعيلس.

البنتهل   5/1 الخ س  إج   مل يصل 

أسيبة بوعيلس.

تقديم  يتم  الحدث،  هذا  بعد 

عل   الجديد  االوت لعي  امللل  رأس 

النحو التلجي :

الديدة ليل  بوعيلس 317 سهم  =  

31,700.00 سرهم.

الديدة منية بوعيلس 317 سهم = 

31,700.00 سرهم.

الديدة أسيبة بوعيلس 316 سهم = 

31600 سهم.

 = سهم   50 بوعيلس  زهي2  الديد 

5000.00 سرهم.

 100.000.00  = سهم   1000

سرهم.

560 P

3M ALLIANCE
SARL

املقر الرئي�سي : حي القدس تجزئة 

االملل شلرع املم الشلفعي اقلمة 

مكة 2 رقم 72 سيدي ال23نو�سي 

الدار البيضلء

السجل التجلري 38027 

تغيي2 املقر االوت لعي
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

في  املؤرخ  للشركة  االستثنلئي 

ب قرهل  ماملنعقد   23/10/2020

االوت لعي تقرر مل يلي :

تغيي2 املقر االوت لعي للشركة من 

حي  القدس تجزئة االملل شلرع املم 

الشلفعي اقلمة مكة 2 رقم 72 سيدي 

شلرع    1 7 اج   البيضلء  ال23نو�سي 

الشقة   2 املقلممة اقلمة افل الطلبق 

22 البيضلء.

تغيي2 القلنون االسل�سي للشركة.

بللـ حك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

12/11/2020 تحت رقم 753757.
مقتطف م بيلن 

561 P

RIAD SEE-MOON
الحر  التديي2  عقد  فسخ  تقرر 

 RIAD الشركة   : امل23م بين الطرفين  

الشريك  ش.م.م.   SEE-MOON

الديد  طرف  من  مدي2ة  الوحيد، 

 SIMON SAMUËL MICHEL
بصفتهل املكري املللك لألصل التجلري 

11م  1,  رقم  ب راكش,  الكلئن 

سرب آللة شلشل سمار ڭراما ماملت ثل 

بللسجل  املقيد  الضيلفة،  سمر  في 

من   72163 عدس  تحت  التجلري 

 M.M.E. MIKA’S مالشركة  وهة، 

  MARRAKECH EXPERIENCES

ش.م.م.سات الشريك الوحيد  املدي2ة 

  HUTIN MICHAEL من طرف  الديد

ماملسجلة بللسجل التجلري ب راكش 

بصفتهل مدي2     ،93133 تحت عدس 

حر  من وهة أخر .
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فسخ  أعاله  املتعلقدين  قرر 

التجلري  لألصل  الحر  التديي2  عقد 

2019 ماملسجل  ينلير   2 امل23م بتلريخ 

 2019 ينلير   10 تلريخ   في  ب راكش 

تحت البيلنلت التللية  :

     RE : 353 ;    OR : 367/2019 ;

.Quittance : 2658

التجلري  ااصل  عل   املنصوص 

سرب آللة  11م  1,  الكلئن ب راكش 

سمر  في  ماملت ثل  ڭراما  سمار  شلشل 

الضيلفة .                                 

كراء ااصل التجلري املعني بلامر 

لرسللة مفلسهل  تبعل   إلغلئه  تم  قد 

 30 ابتداءا من  العقد م ذلك  فسخ 

ااصل  يصبح  بهذا  م   .2020 يوليوز 

التجلري حرا.  

562 P

SARB INFORMATIQUE
SARL A.U

رأس لل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي 39 شلرع اللة 

اليقوت الطلبق 5 الشقة س

 الدار البيضلء

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

»SARB INFORMARTIQUE« 

 مل يلي :

نقل املقر االوت لعي :

نقل املقر االوت لعي من العنوان 

اليقوت  اللة  شلرع   39  : القديم 

الطلبق 5 الشقة س الدار البيضلء

اج  العنوان الجديد :   32 حي مينو 

زنقة 1 رقم 32 الدار البيضلء.

تم تبني هذا القرار بلإلو لع.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع 

برقم  البيضلء  بللدار  التجلرية 

755939 بتلريخ : 2/12/2020

  قلمت الشركة بإيداع التعديل في 

السجل التجلري للدار البيضلء بتلريخ 

02/12/2020 تحت رقم 398053                                 

563 P

STE DAIHAN
SARL

شركة محدمسة املدؤملية

السجل التجلري رقم 803 املحك ة 

االبتدائية بللد لرة

إعلسة هيكلة القلنون ااسل�سي 
للشركة

العلم  الج ع  ملحضر  تبعل 

االستثنلئي املنعقد بتلريخ 10 نوف 23 

قررت شركة سيحلن ش.م.م   ،2020

STE DAIHAN SARL، الكلئن مقرهل 

االوت لعي بزنقة وبل بوكلفر رقم    

الد لرة.

إعلسة هيكلة القلنون ااسل�سي.

اعت لس القلنون ااسل�سي الجديد.
رفع رأس لل الشركة من 100.000 

سرهم إج  1.000.000 سرهم.

إضلفة حصص وديدة لرأس لل 

الشركة، حدب اآلتي :

بركة سيحلن 9.000 حصة بقي ة 

900.000 سرهم.

الحصص  مج وع  بذلك  ليصبح 

االوت لعية املدلهم بهل هو 10.000 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

الشركة  رأس لل  ب ووبهل  ميرتفع 

من 100.000 سرهم إج  1.000.000 

سرهم.

بتعديل  التصريح  إيداع  تم 

السجل التجلري بلملحك ة االبتدائية 

 365/2020 رقم  تحت  بللد لرة 

بتلريخ 19 نوف 23 2020.

564 P

االستلذة سنلء مهدامي

موثقة بللدار الــبيـضلء

  SWEDAX IMMOBILIER
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

لشريك محيد

تـــــــــــــــــفـــــــــويــــــــــت حـــــــــــــــــــــصــــــــص
تلقته  ب قت�سى عقد توثيقي    -  I

موثقة  مهدامي،  سنلء  ااستلذة 

 10 بتلريخ  مؤرخ  البيضلء،  بللدار 

فوت الديد و لل   ،2020 نوف 23   

املحدسة حصصه  و يع  الخ ي�سي 

أح د  للديد  حصة،    1000 في   
إليلس مي2 بندبة  50 حصة ملشركة   
»MIR INVEST« ش.م.م م.ش بندبة  
شركة  في  ي لكهل  التي  حصة،   950
ش.م.م   »SWEDAX IMMOBILER«
سرهم،   100.000 رأس للهل  م.ش، 
البيضلء،  الدار  في  مقرهل االوت لعي 
 ،91 شقة   09 الطلبق  شلرع أنفل،   9
 100.000 بث ن  إنفل،  ربيع  إقلمة 
مالشرمط  التح الت  مع  سرهم، 
مكذلك الحدلب  املدروة في العقد، 
الجلري للشريك بقي ة خ دة ماليين 

م ثالث ملئة أالف سرهم.
تلقته  ب قت�سى عقد توثيقي    -  II
ااستلذة سنلء مهدامي، موثقة بللدار 
نوف 23   10 بتلريخ  مؤرخ  البيضلء، 
العلسي  الغي2  العلم  للج ع   ،2020
 » SWEDAX IMMOBILER« لشركة

ش.م.م،  تقرر مل يلي :
1 -  املوافقة عل  تفويت حصص 

م الحدلب الجلري للشريك.
2 -  استقللة الديد خللد بل ووج  

من مهلمه ك دي2 محيد،
3 - تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 
من شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
ذات  شركة  إج    محيد   لشريك 

املدؤملية املحدمسة.
إليلس  أح د  الديد  تعيين   -   

مي2، مدي2 محيد للشركة.
االسل�سي  النظلم  تغيي2  مع   -  5

للشركة .
القلنوني  اإليداع  تم   -  III
مع تغيي2 سجل   755108 تحت رقم 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  التجلري 
البيضلء، بتلريخ 25 نوف 23 2020. 

لإليداع مالنشر

ااستلذة سنلء مهدامي

565 P

YENI DECO
نقل املقر مزيلسة رأس لل

RC N°: 429987
املقر الرئي�سي :  زنقة ايت امرير  

اقلمة منلل 2 رقم 39 بركون
الدار البيضلء

العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 .11/09/2020 بتلريخ  االستثنلئي 
 .»YENI DECO SARL« للشركة 
يقرر سرهم   100.000 ملل   برأس 

 مل يلي :

زيلسة في رأس امللل :
ب قدار  الشركة  ملل  رأس  زيلسة 

 YENI DECO« في شركة    300.000

سرهم   100.000 من  ليصل   »SARL

خالل  من  سرهم    00.000 إج  

بقي ة  وديد  سهم   3000 إنشلء 

نقًدا،  مكتتب  منهل  كل  سرهم   100

مدفوعة بللكلمل مفور االكتتلب عن 

الحدلب  مدتحقلت  مقلصة  طريق 

الجلري، ممخصصة بللندب التللية :

الديد عبدالعزيز أريك 500 سهم.

 500 أمدلهل  نعي ة  الديدة 

سهم.

قررت  أعاله،  للتوضيح  نتيجة 

من   7 م   6 امللستين  تعديل  الج ع 

النظلم ااسل�سي عل  النحو التلجي :

املدله لت :

الديد عبدالعزيز عريق 200.000 

سرهم.

الديدة نعي ة أمدلهل 200.000 

سرهم.
 - املدلهم  امللل  رأس   :  7 ملسة 

املدله ون

بأربع لئة  امللل  رأس  تحديد  تم 

ألف سرهم )00.000  سرهم مقد ة 

سهم بقي ة   ) 000( إج  أربعة آالف 

لكل سهم،  سرهم(   100( ملئة سرهم 

بللكلمل  ممدفوع  بللكلمل  مكتتب 

ب ل يتنلسب مع  ممخصص للشركلء 

مدله لتهم ، ملعرفة :

 2000 عريق  عبدالعزيز  الديد 

سهم.

 2000 أمدلهل  نعي ة  الديدة 

سهم.

نقل املقر :

املقر  نقل  العلم  الج ع  قرر 

البداية  في  الذي كلن مقره  الرئي�سي 
امرير   ايت  زنقة   - البيضلء  بللدار 
بركون الدار   39 رقم   2 اقلمة منلل 
البيضلء  اج  العنوان الجديد 6 زنقة 
عين الدبع الدار   2 زنقة اس23منس 

البيضلء متعديل امللسة   من النظلم 

ااسل�سي مفًقل لذلك .
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املحك ة  في  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

12/03/2020 تحت رقم  75606.

566 P

امسفرت
ش. م. م لشريك ماحد

رأس للهل 600.000 سرهم

 ,I املقر االوت لعي :  321, حي اامل

الطلبق الدفلي, تيط مليل,

 الدار البيضلء

 س ت رقم :  135621

بقرار  شفوي  محضر  ب قت�سى 

بتلريخ  الوحيد  لشريك  استثنلئي 

قرر الشريك الوحيد   2020/11/23

»امدفرت« ش.م.م ش.م مل  للشركة 

يلي : 

من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 

 (600.000( سرهم   آالف  ملئة  ستة 

إج  ثالثة مليون   3.000.000(  )سرهم 

 (30.000( آلف  ثالثون  إج   مقد ة 

سرهم    )100( ملئة  بقي ة  حصة 

للواحدة, مذلك بدمج الحدلب تقرير 

للشريك  وديد  سائن  إج   الحدلب 

البدامي مح د  ايت  الديد  الوحيد 

)000. 2( حصة.
7 من القلنون  6 م  تغيي2 الفصول 

ااسل�سي.

لد   القلنوني  اإليداع  تم 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

       : رقم  تحت   ,0 /12/2020 بتلريخ 

.756269
مقتطف من أول اإلشهلر

567 P

 LES CONSEILS DU

 CAICEDRAT
شركة ذات مدئولية محدمسة

 برأس لل 10.000 سرهم

IF : 40101104       /        RC : 180537

العلم  االوت لع  ب قت�سى 

 LES شركة  لشركلء  االستثنلئي 
CONSEILS DU CAICEDRAT، تقرر 

مل يلي :

إعالن مفلة الشريك الوحيد ولن 
ملري ميشيل ورمسبوا.

الوريث  والل  نلسية  الديدة 
الوحيد مالشريك الوحيد يقرر عدم 

حل الشركة.
تعيين الديدة نلسية والل مديرة 

ماحدة للشركة ملدة غي2 محدمسة.
املحك ة  في  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 
21/10/2020 تحت رقم 750736.

568 P

مكتب الحدلبلت D& S COM ش.م.م

شلرع الحزام الكبي2 تجزئة املوحدين إقلمة 
يوسف 3 رقم 1 الحي املح دي الدار البيضلء

الهلتف 0522.66.60.03

 CASA CONSULTING ET
REPRESENTATIONS

ش.م.م
تغيي2  مقر  الشركة

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي  العلم 
قررالشريك الوحيد   ،18/07/2017
 CASA CONSULTING ET« لشركة 
شركة ذات   »REPRESENTATIONS
محيد،  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  سرهم،   10.000 راس للهل 
االوت لعي بللدار البيضلء زامية شلرع 
يعقوب املنصور مزنقة ويالجي عوفي2 

رقم 16 الطلبق الدفلي، مليلي : 
تحويل املقر االوت لعي إج  تجزئة 
سيدي   90 الرقم   11 ووهرة الزنقة 

مومن الدار البيضلء.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
بتلريخ  بللبيضلء  التجلرية 
07/12/2020 تحت رقم 15 756.

569 P

شركة رينوفاسيو باتي الزهراوي
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

ذات الشريك الوحيد
 الزيلسة في رأس لل الشركة

تغيي2 املقر االوت لعي
1( ب قت�سى الج ع العلم العلسي 
بتلريخ للشركة  استثنلئيل  املنعقد 

ماملسجل بفلس   ،2020 أكتوبر   23  
يوم 28 اكتوبر  2020، قرر الشريك 
بلتي  رينوفلسيو  لشركة  الوحيد 
املدؤملية  ذات  شركة  الزهرامي، 
املحدمسة مالشريك الوحيد، رأس للهل 
االوت لعي  ممقرهل  سرهم،   10.000
رقم 9 1 زنقة 31  الشقة 1 الطلبق 2 
تجزئة تغلت طريق مكنلس فلس.                                                                         
من  الشركة  رأس لل  في  الزيلسة 
سرهم    500.000 إج   سرهم   10.000
للشركلء  الجلري  الحدلب  بإسملج 
ااربلح  مسمج  سرهم   375.200 ب 

املحتجزة حتى 000. 11 سرهم.  
بللعنوان  االوت لعي  املقر  تغيي2 
اآلتي : اقلمة 37 الطلبق 2 صحن رقم 
8 تجزئة ابن خلدمن ونلن الحري�سي 

بندبلب فلس.
تعديل امللسة 5 م 6 م 7 من القلنون 
ااسل�سي الشركة.                                   

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   )2
بفلس  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
بتلريخ     350 /2020 رقم  تحت 

سيد 23 2020.
من اول اإلعالن م النشر

570 P

SOCIETE MILA FOOD
 SARL AU

 R.C. N° 471371
تعديل في اإلسارة

10 نوف 23  I - مفًقل ملحضر بتلريخ 
لشركة  الوحيد  الشريك   ،2020
شركة   »MILA FOOD SARL AU«
الشريك  محدمسة  مدئولية  ذات 
 100.000 برأس لل  الوحيد، 
شلرع  39 االوت لعي  مقرهل   سرهم، 
 لال اليلقوت، الطلبق الخلمس، شقة 

س، الدار البيضلء، قررت :
أمهلل  الديد  بلستقللة  اإلقرار 
املصطفى من مهلمه ك دي2 للشركة.

مونية  أبوايوب  الديدة   تعيين 
مدي2ة وديدة لفت2ة غي2 محدمسة.

- تم اإليداع القلنوني بلملحك ة   II
بتلريخ فلتح  التجلرية بللدار البيضلء 

سيد 23 2020 برقم 755673.
571 P

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE-
LA LOUPE

SARL
السجل التجلري 67505 

إعالن تعديلي
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 .08/09/2020 بتلريخ  االستثنلئي  

قرر شركلء الشركة مليلي :
 - االوت لعية  الحصص  تفويت 

تعديل النظلم ااسل�سي :
100 سهم ت لكهل الديدة   تحويل 
فلط ة أمسنجل للديد محدن اسري�سي 

حكوني بتلريخ 07/09/2020.
100 سهم ت لكهل الديدة  تحويل 
محدن  للديد  الشرابي  حكي ة 
اسري�سي حكوني بتلريخ 07/09/2020.
الديد  ي لكهل   

ً
سه ل  70 بيع 

محدن  للديد  حكم  محجوب 
اسري�سي حكوني بتلريخ 07/09/2020

ي لكهل الديد   
ً
سه ل  260 تحويل 

إبراهيم  للديد  حكم  محجوب 
أمشلعرم بتلريخ 07/09/2020.

املدله ة:
اإلسري�سي  محدن  الديد  قدم 
ل 

ً
وني مالديد إبراهيم أمشلرم مبلغ

ّ
حك

سرهم   53.000 قدره  للشركة  نقدًيل 
التي  القدي ة  إج  أسه هم  بلإلضلفة 
  7.000 0 2 سهً ل أم  م   230 كلنت 

سرهم.
   إو لجي ااسهم الحللية :

حكوني  اإلسري�سي  محدن  الديد 
500 سهم.

 500 أمشلعرم  ابراهيم  الديد 
سهم.

إو لجي 1000 سهم.
لذلك ، قرر الج ع العلم التعديل 
النظلم  من   7 م   6 امللستين  أحكلم 

ااسل�سي.
لد   القلنونية  اإلوراءات  ت ت 
البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 
تحت رقم التسجيل 67 8 7. بتلريخ 
العلم  الج ع  قرر   2020/05/10
12/11/2020 بتلريخ   االستثنلئي  

 مل يلي : 
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1 - املوافقة عل  اتفلقية املدله ة 

إبراهيم  الديد  يقوم  ب ووبهل  التي 

حقوني  محدن  مالديد  أمشلعرم 

بنقل أرض خللية من ملكية مشت2كة 

 PRIVATE« لصللح  متدلمية، 

.»SCHOOL GROUP LA LOUPE

امللل ليصبح من  زيلسة رأس   -  2

  3.000.000 إج   سرهم   100.000

سرهم عن طريق إنشلء أسهم وديدة 

عن  سهم،  لكل  سرهم   100 بقي ة 

طريق املدله ة العينية.

لد   القلنونية  اإلوراءات  ت ت 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

بتلريخ   755998 اإليداع  رقم  تحت 

.12/03/2020

572 P

AGL EXPRESS
SARL

 Société à reponsabilité limitée

au capital de 10.000 Dhs

 Siège social : 364 Unite Lahcen

 Aghrib Hay Youssef Ben

Tachfine MARRAKECH

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املنعقد بتلريخ 22/10/2020، تقرر:

الديد   حصص  و يع  تفويت 

الديدة   لفلئدة  مرمان«   »حلكم 

»الحداسي حنلن«.

»حلكم  الديد   استقللة  قبول 

من مهلمه ك دي2 للشركة،  مرمان« 

بشر «  »بلعنكوس  الديدة  متعيين 

ك دي2ة للشركة .

تغيي2 الشكل القلنوني للشركة من 

شركة محدمسة املدؤملية اج  شركة 

مدلهم   ذات  املدؤملية  محدمسة 

ماحد.

كتلبة  لد   القلنوني  اإليداع  تم 

الضبط بلملحك ة التجلرية ب راكش 

رقم  تحت   23/11/2020 بتلريخ 

.11758 

573 P

TECAFE EXELLENT
بتلريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
الشريك  قلم   2020 أكتوبر   20  
 TECAFE EXELLENT الوحيد لشركة
مح د  شلرع  زامية   : ب  املتواودة 
ب  أ  إقلمة  بلبوم  مشلرع  الخلمس 
بوضع  البيضلء   الدار  محالت  -3 
االستثنلئي  العلم  للج ع  محضر 

بللقرارات  التللية :
التصفية  حدلب  عل   املوافقة 
 بإبراء 

ً
النهلئية مإغالق التصفية نهلئيل

الذمة لل صفي.
 TECAFE طلب التشطيب لشركة 

.EXELLENT SARL AU
بكتلبة  تم  القلنوني  اإليداع 
بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت   09/12/2020 يوم  البيضلء 

رقم 756823
574 P

GOLD FINI
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

شـركـة كولد فيني ش.ذ.م.م ش.م
الحل املدبق للشركة

 23 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
قرر الج ع  بللبيضلء،   2020 نوف 23 
كولد  لشركة  االستثنلئي  العلم 
املدؤملية  محدمسة  شركة  فيني 
 : رأس للهل  الوحيد،  الشريك  ذات 
مقرهل  سرهم،  )ملئة ألف(   100.000
الزنقة  الجديد  العهد   : االوت لعي 
الج لعة  قرية  مكرر   52 الرقم   21
 : الدارالبيضلء، سجلهل التجلري رقم 

01153 ،  التلجي :
لشركة  املدبق  انحالل   -  I
شنون  الديد  متعيين  فيني،  كولد 

عبدالحنين مصفيل للشركة.
االوت لعي  املقر  تحديد   -  II
ك قرللتصفية : العهد الجديد الزنقة 
الج لعة  قرية  مكرر   52 الرقم   21

الدار البيضلء.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ بللدارالبيضلء،   التجلرية 
رقم  تحت   ،2020 سيد 23   7  

.756 8 
575 P

ش.م.مD& S COM مكتب الحدلبلت

شلرع الحزام الكبي2 تجزئة املوحدين إقلمة 

يوسف 3 رقم 1 

الدار البيضلء الحي املح دي

الهلتف 0522.66.60.03

AETOS EQUIPEMENTS
ش.م.م )ش.م(

الحل املدبق للشركة
بتلريخ  استثنلئي  قرار   ب قت�سى 

قررالشريك   ،2020 أكتوبر   31

 AETOS لشركة  الوحيد 

ذات  شركة   EQUIPEMENTS

محيد،  بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  سرهم،   100.000 رأس للهل 

شلرع  البيضلء  بللدار  االوت لعي 

املوحدين،  تجزئة  الكبي2،  الحزام 

إقلمة يوسف 3 رقم 1، مل يلي : 

املحل املدبق للشركة.

تعيين الديد هشلم نضي2 ك صف 

للشركة.

بللدار  التصفية  مقر  حدس 

البيضلء شلرع الحزام الكبي2، تجزئة 

 .1 رقم   3 يوسف  إقلمة  املوحدين، 

الحي املح دي.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللبيضلء  التجلرية 

07/12/2020 تحت رقم  1 756.

576 P

SAMID BATIMENT
صلميد بلتي ن

شركـة محدمسة املدؤملية

رأس للهل 10.000 سرهم

أنل�سي التوسعة الك23  مج وعة 

  مدخل 13 رقم 222 سيدي 

ال23نو�سي   الدار البيضلء

حل قبل ااول للشركة
العلم  الج ع  ب قت�سى   -  1

 10/11/2020 بتلريخ  االستثنلئي 

تقرر حل الشركة املذكورة أعاله قبل  

انتهلء املدة املحدسة م تصفيتهل.  

الديد  ك صفي  نصب  مقد   -  2

بلحلج ح يد املقيم أنل�سي التوسعة

 13 مدخل  مج وعة    الك23    

الدار  ال23نو�سي    سيدي   222 رقم 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  البيضلء 

مفوضت     V119751 الوطنية رقم  

له الدلطلت املطلقة من أول القيلم 

الجلرية،  االوت لعية  بللع ليلت 

تحقيق ااصول م تخليص الديون . 

أنل�سي  ب  حدس  التصفية  مقر 

مدخل  التوسعة الك23  مج وعة   

13 رقم 222 سيدي ال23نو�سي   الدار 

البيضلء.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لد  املحك ة التجلرية الدار 

رقم     03/12/2020 بتلريخ  البيضلء 

.756062
من أول التخليص م اإلشهلر

577 P

 ETABLISSEMENT

 MOUCHARAF

شركة محدمسة املدؤملية 

رأس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 69، سوق 

الدعلسة، الدار البيضلء

تصفية الشركة
ب ووب عقد عرفي مؤرخ بللدار 

قرر   ،1 /10/2020 بتلريخ  البيضلء 

 ETABLISSEMENT شركة  شركلء 

محدمسة  شركة   ،MOUCHARAF

املدؤملية مل يلي :

تصفية الشركة.

قرر الشركلء تعيين الديد مشرف 

نور الدين للقيلم بللتصفية.

سوق   ،69  : هو  التصفية  مقر 

سعلسة ، الدار البيضلء

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

تحت    .20/11/2020 في  بللبيضلء 

عدس 600 5.

578 P



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   17978

Sté INTESI
   SARL

شركة محدمسة املدؤملية ذات 
الشريك الواحد

رأس للهل : 100.000 سرهم
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب ووب 
 ،13/10/2020 بتلريخ  بللبيضلء 
  INTESI قرر الشريك الواحد لشركة 
املدؤملية  محدمسة  شركة   ،SARL

ذات الشريك الواحد مل يلي :
تصفية الشركة.

الديدان  تعيين  الشركلء  قرر 
أمخلم مح د م الديد ال23كة مح د  

للقيلم بللتصفية.
شلرع   : هو  التصفية  مقر 
الزرقطوني رقم 6  الطلبق 2 شقة 6  

الدارالبيضلء.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بللبيضلء تحت عدس 0171  .
579 P

TMALAZIN
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شركة محدمسة املدؤملية ذات 

الشريك الواحد
رأس للهل        50000,00    سرهم

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب ووب 
22/10/2020، قرر  بتلريخ  بللبيضلء 
  TMALAZIN الشريك الواحد لشركة
 ،SARL A ASSOCIE UNIQUE
ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة 

الشريك الواحد مل يلي :
تصفية الشركة.

تعيين الديد أمخلم  قرر الشركلء 
علبد للقيلم بللتصفية.

ابن  زنقة   : هو  التصفية  مقر 
البلدية  سرب  مكرر   8 رقم  مرزمق 

الفداء الدارالبيضلء.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

بللبيضلء تحت عدس 160135.
580 P

 H2 EAUX

DEVELOPPEMENT
اشدمزم سفلوب نت

حل شركة
العلم  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2020 ف23اير   3 الغي2 العلسي بتلريخ 

املدؤملية  ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدمسة مل يلي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 H2  : تد يتهل  ب ختصر  االقتضلء 

.EAUX DEVELOPPEMENT

محدس مقر التصفية ب : 50 تجزئة 

ال كولين 2 كلليفورنيل الدار البيضلء.

 100.000  : مبلغ رأس لل الشركة 

سرهم

امنصلر  امين  الديد  معين 

ك صفي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 سون23   03 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 756089.

581 P

D-BLUE
SARL

RC : 455255

شركة محدمسة املدؤملية 

رأس للهل 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : مركز الريلض 61، 

تقلطع شلرع لاليلقوت، مصطفى 

املعلني رقم 69 الطلبق 2 الدار 

البيضلء

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب ووب 

قرر   12/10/2020 بتلريخ  بللبيضلء 

الشركلء مل يلي :

تصفية الشركة.

تعيين الديد ة غيتة ع ور للقيلم 

بللتصفية.

مقر التصفية هو: املقر االوت لعي.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 

تحت   12/11/2020 في  بللبيضلء 

عدس 27965.

582 P

أورو افريك تير

شركة ذات مدؤملية محدمسة 

للشريك الوحيد

رأس للهل بللدرهم 100.000 سرهم 

مقرهل االوت لعي 23 زنقة بوريد 

رمش نوار الدار البيضلء

العلم  الج ع  عقد  ب قت�سى 

 2020 سيد 23   2 بتلريخ  االستثنلئي 

تقرر مل يلي :

ع ري  ع ر  متعيين  الشركة  حل 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

رقم BH72016، مصفي للشركة.

بلملقر  التصفية  موقع  تحديد 

االوت لعي للشركة.

تم القيلم بلإليداع القلنوني لد  

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

سيد 23   8 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

2020 تحت رقم 756588.
ملخص من أول النشر

583 P

LA MAIN SURE

SARL AU 

الملن الدي2 في طور التصفیة

رأس لل الشركة 50.000 سرھم

املقر االوت لعي : 207 شلرع املقلممة 

الطلبق 07 املكتب رقم  1 الدار 

البیضلء

السجل التجلري رقم : 17 358

تصفیة الشركة
ب قت�سى محضر الج ع العلم غي2 

أكتوبر   30 بتلریخ  املنعقد  العلسي 

2020، قرر الشریك الوحید للشركة 

ش.م  ش.ذ.م.م.  الدي2«  »الملن 

رأس للھل 50.000 سرھم مل یلي :

حل الشركة قبل تلریخ انقضلئھل 

بصفة  تصفیتھل  بللتلجي  م  القلنوني 

أكتوبر   30 تلریخ  من  ابتداء  مسیة 

الشركة  تصفیة  مقر  تحدید   2020

 207 ب   : الكلئن  االوت لعي  ب قرھل 

شلرع املقلممة الطلبق 07 املكتب رقم 

 1 الدار البیضلء بھذا العنوان ستتم 

كل املراسالت املتعلقة بشلن تصفیة 

الشركة.

الدید   : تعیين ك صفي للشركة 

ھلرمن أكوید بیي2.

بكتلبة  القلنوني  اإلیداع  تم 

بللدار  التجلریة  بلملحك ة  الضبط 

 2020 سس 23   10 بتلریخ  البیضلء 

تحت رقم 31252 في السجل الزمني.

584 P

SONEGE NEGOCE
SARL AU

رأس للهل : 100.000 سرهم

املقر االوت لعي : 13 شلرع الحدن 

الثلني، ركن زنقة سبتة، الربلط
رقم السجل التجلري : 0359 1

في إطلر الج ع االستثنلئي لشركة 

 SONEGE NEGOCE SARL AU

 2020 سبت 23   28 بتلريخ  ماملنعقد 

تقرر مل يلي :

الحصص  تفويت  عل   املصلسقة 

االوت لعية التللية : تفويت الحصص 

من طرف الديد موح  بلسلين 1000 

 100 الواحدة  الحصة  ث ن  حصة 

سرهم إج  الديدة رشيدة الت2ابي.

الديدة رشيدة   : بحيث أصبح ل 

الت2ابي 1000 حصة.

متعيين  الشركة  مدي2  استقللة 

استقللة الديد موح    : مدي2 وديد 

إبراء  مع  ك دي2  مهلمه  من  بلسلين 

الديدة رشيدة  منهلئي متعيين  كلمل 

الت2ابي مدي2ة وديدة للشركة.

 ،15 من   : االوت لعي  املقر  نقل 
أكدال،  رقم  ،  اابطلل،  شلرع 

شلرع الحدن الثلني،   13 الربلط إج  

ركن زنقة سبتة، الربلط.
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تعديل النظلم ااسل�سي للشركة.

تم اإليداع القلنوني للشركة لد  

التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

بللربلط يوم 10 سيد 23 2020 تحت 

رقم 109270.
مقتطف ب ثلبة إعالن

585 P

ESPORT ACADEMY

SARL

 3 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 سيد 23 

ذات املدؤملية املحدمسة مالتي تح ل 

الخصلئص التللية :

.ESPORT ACADEMY : التد ية

.SARL : الصفة القلنونية

الهدف االوت لعي : محلل برمجي، 

مص م في املعلوميلت الفن مالعرض، 

التجلرة اإللكت2منية.

سرهم   10.000  : رأس لل الشركة 

مقد ة إج  100 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركلء عل  الشكل التلجي :

الديد رمبي2 كواغون 75 حصة ؛

الديدة ح دان زهراء 25 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23 من كل سنة مل عدا الدنة 

اامج  تبتدئ من تلريخ التسجيل.

شلرع   ،15  : االوت لعي  املقر 

أكدال،  رقم  ،  الشقة  اابطلل، 

الربلط.

املدي2 : الديد رمبي2 كواغون.

التجلري  بللسجل  التقييد  رقم 

.1 8205

586 P

فيدسلن مرمك
ش.ذ.م.م

 مقلمل في ع ل املحلسبة

EXTRA - LOGISTIC
إشهلر بتأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 نوف 23   23 بتلريخ  ممسجل 
تأسيس  لقلنون  مطبقل  بطنجة 
شركة  تأسدت  بلملغرب،  الشركلت 

ذات امل يزات التللية :
االسم : اكدت2ا - لوويدتيك.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
)ش.ذ.م.م  محدمسة  مدؤملية 

لل دلهم الوحيد(.
في  الشركة  هدف   : الهدف 
الطرقي  النقل  الخلرج  في  أم  املغرب 
مالدمجي  الوطني  مالنقل  للبضلئع 
علمة  مبصفة  ماإلرسلليلت  للبضلئع 
مالصنلعية  املللية  الع ليلت  كل 
صلة  ذات  مالعقلرية  مالتجلرية 
مبلشرة أم غي2 مبلشرة بع ل الشركة.
الراحة  مج ع   : االوت لعي  املقر 
الثللث،  الطلبق   20 ع لرة   GH  

رقم 15، طنجة.
املدة : 99 سنة.

في  حدس   : الشركة  رأس لل 
حصة   100 مإج   سرهم   100.000
الواحدة  للحصة  سرهم   1000 من 
مدفوعة بللكلمل مو يعهل مخصصة 
ملدلهم ماحد ممرق ة من 1 إج  100 

تقدي هل كللتلجي :
حصة   100 خديجة  املالس 

100.000 سرهم.
مملدة  الشركة  تدي2   : التديي2 
املدله ة  طرف  من  محدمسة  غي2 

الوحيدة الديدة املالس خديجة.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 
كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.
بللسجل  الشركة  تسجيل  متم 
التجلرية  املحك ة  لد   التجلري 
بطنجة بتلريخ 30 نوف 23 2020 تحت 

رقم 110153.
587 P

فيدسلن مرمك

ش.ذ.م.م

 مقلمل في ع ل املحلسبة

GENIAL - LOGISTIC
إشهلر بتأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 نوف 23   19 بتلريخ  ممسجل 

تأسيس  لقلنون  مطبقل  بطنجة 

شركة  تأسدت  بلملغرب،  الشركلت 

ذات امل يزات التللية :

االسم : ونيلل - لوويدتيك.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

)ش.ذ.م.م  محدمسة  مدؤملية 

لل دلهم الوحيد(.

في  الشركة  هدف   : الهدف 

الطرقي  النقل  الخلرج  في  أم  املغرب 

مالدمجي  الوطني  مالنقل  للبضلئع 

علمة  مبصفة  ماإلرسلليلت  للبضلئع 

مالصنلعية  املللية  الع ليلت  كل 

صلة  ذات  مالعقلرية  مالتجلرية 

مبلشرة أم غي2 مبلشرة بع ل الشركة.

 5 : تجزئة سلي ة  املقر االوت لعي 
قيدلرية الدبلغ، رقم 17، طنجة.

املدة : 99 سنة.
في  حدس   : الشركة  رأس لل 

حصة   100 مإج   سرهم   100.000

الواحدة  للحصة  سرهم   1000 من 

مدفوعة بللكلمل مو يعهل مخصصة 

ملدلهم ماحد ممرق ة من 1 إج  100 

تقدي هل كللتلجي :

حصة   100 و لل  املخلص 

100.000 سرهم.

مملدة  الشركة  تدي2   : التديي2 

املدله ة  طرف  من  محدمسة  غي2 

الوحيدة الديد املخلص و لل.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.

بللسجل  الشركة  تسجيل  متم 

التجلرية  املحك ة  لد   التجلري 

بطنجة بتلريخ 30 نوف 23 2020 تحت 
رقم 110157.

588 P

فيدسلن مرمك
ش.ذ.م.م

 مقلمل في ع ل املحلسبة

FS - FRUITS
إشهلر بتأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 2020 سيد 23   2 بتلريخ  ممسجل 
تأسيس  لقلنون  مطبقل  بطنجة 
شركة  تأسدت  بلملغرب،  الشركلت 

ذات امل يزات التللية :
االسم : ف س - فواكه.

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 
)ش.ذ.م.م  محدمسة  مدؤملية 

لل دلهم الوحيد(.
الهدف : هدف الشركة في املغرب 
أم في الخلرج النقل الطرقي للبضلئع 
تدويق  للبضلئع،  ال23ي  مالنقل 
الفواكه مالخضرمات شبه بللج لة، 
الزراعية  املنتجلت  أنواع  بيع و يع 
املللية  الع ليلت  كل  علمة  مبصفة 
مالصنلعية مالتجلرية مالعقلرية ذات 
لع ل  مبلشرة  غي2  أم  مبلشرة  صلة 

الشركة.
مج ع الفجر س   : املقر االوت لعي 
ع لرة 12 الطلبق 3 رقم 52، طنجة.

املدة : 99 سنة.
في  حدس   : الشركة  رأس لل 
حصة   100 مإج   سرهم   100.000
الواحدة  للحصة  سرهم   1000 من 
مدفوعة بللكلمل مو يعهل مخصصة 
ملدلهم ماحد ممرق ة من 1 إج  100 

تقدي هل كللتلجي :
حصة   100 سعيد  الفلر�سي 

100.000 سرهم.
: تدي2 الشركة مملدة غي2  التديي2 
محدمسة من طرف املدلهم الوحيد 

الديد الفلر�سي سعيد.
فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 
كل  من  سيد 23   31 في  متنتهي  ينلير 

سنة.
بللسجل  الشركة  تسجيل  متم 
التجلرية  املحك ة  لد   التجلري 
بطنجة بتلريخ 7 سيد 23 2020 تحت 

رقم 55 110.
589 P
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STE ARSAT ELFATH
SARL A AU

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  ب ووب 
البيضلء،  بللدار   2020 نوف 23   9
مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد،  الشريك  ذات  محدمسة 

تك ن م يزاتهل في مل يلي :
 ARSAT ELFATH  : التد ية 

.SARL A AU
البيضلء  الدار   : االوت لعي  املقر 
131، شلرع أنفل، إقلمة أزرم، مكتب 

رقم 11 ب.
الهدف االوت لعي :

اارا�سي  اإلنعلش العقلري، شراء 
ملكية  العقلرية،  املج علت  لبنلء 
أم  الدكني  لالستخدام  مشت2كة 

التجلري إلعلسة بيعهل أم تأوي2هل ؛
حيلزة، استغالل، تديي2 ماحت لل 
املنقولة  امل تلكلت  بيع و يع  إعلسة 

مالغي2 املنقولة ؛
متدويق  بنلء  اارا�سي،  حيلزة 
و يع  متطوير  التجلرية،  املكلتب، 

املشلريع العقلرية ؛
لج يع  استئجلر  بيع،  شراء، 

امل تلكلت الغي2 املنقولة ؛
امل تلكلت  لج يع  متنفيذ  بنلء 

ماملشلريع العقلرية ؛
تأوي2 وي ع املبلني مو يع  شراء، 

املعلمالت العقلرية بشكل علم ؛
شراء، بيع، التجلرة في و يع مواس 

البنلء مالتشييد ؛
تنفيذ لج يع أع لل الت2كيب ؛
تنفيذ لج يع أع لل التجهيز ؛

االستشلرات العقلرية ؛
املتعلقة  ااع لل  بج يع  تنفيذ 

ب جلل العقلرات ؛
االهت لم بأي شكل من ااشكلل في 
و يع الع ليلت أم الشركلت أيل كلن 

الهدف ؛
تنفيذ و يع مواقع البنلء، مو يع 
أع لل التقديم الفرعي، ب ل في ذلك 
الصحي  الصرف  الطرق،  أع لل 
ااشغلل  و يع  مكذلك  مالكهربلء 
ختم االومنيوم  الطالء،  اإلنشلئية، 

مالخشب ماملعدن، إلخ.

الشريك الوحيد :

 KAPSET الشركة 

 DEVELOPPEMENT SARL

رأس للهل 25.000.000 سرهم، مقرهل 

سي وكريت،  زنقة   ،10 االوت لعي 

بللسجل  املسجل  البيضلء،  بللدار 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلري 

مامل ثلة من طرف الديد   ،26 365

الحلمل  الكتلني،  مهدي  مح د 

 BE751670 رقم  الوطنية  للبطلقة 

الحلمل  الكتلني،  هشلم  مالديد 

 BE8 1826 رقم  الوطنية  للبطلقة 

بصفتهم مدي2من للشركة.

أسندت مهلم التديي2   : املدي2ين 

ملدة غي2 محدسة ل :

الديد مح د مهدي الكتلني، الحلمل 

للبطلقة الوطنية رقم BE751670 ؛

الحلمل  الكتلني،  هشلم  الديد 

.BE8 1826 للبطلقة الوطنية رقم

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

بللسجل  تسجيلهل  من  مذلك  سنة 

التجلري.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

اوت لعية  حصص   1000 ت ثل 

سرهم للحصة الواحدة،   100 بقي ة 

موزعة كللتلجي :

 KAPSET الشركة 

 DEVELOPPEMENT SARL 

1000 حصة اوت لعية.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

19 نوف 23 2020 تحت رقم  0  75.

590 P

STE FMDI
SARL

في  املؤرخ  عرفي  عقد   ب ووب 

تم  بللدار البيضلء،   2020 نوف 23    

تأسيس شركة ذات مدؤملية محدمسة 

تك ن م يزاتهل في مل يلي :

.FMDI SARL : التد ية

البيضلء،  الدار   : املقر االوت لعي 
رقم   ،3 زنقة  رتق،  تجزئة  القدس، 

18، الطلبق اامل، سيدي برنو�سي.

الهدف االوت لعي :

تصنيع املنتجلت امليكلنيكية ؛

تجلرة املنتجلت امليكلنيكية.

الشركلء :

الحلمل  الديد الحدين ح وش، 

للبطلقة الوطنية رقم I381779 ؛

الحلمل  عواس،  مريم  الديدة 

.BB2913  للبطلقة الوطنية رقم

أسندت مهلم التديي2   : املدي2ين 

ملدة غي2 محدسة ل :

الحلمل  الديد الحدين ح وش، 

للبطلق الوطنية رقم I381779 ؛

الحلملة  عواس،  مريم  الديدة 

.BB2913  للبطلقة الوطنية رقم

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

بللسجل  تسجيلهل  من  مذلك  سنة 

التجلري.

رأس لل الشركة : 100.000 سرهم 

اوت لعية  حصص   1000 ت ثل 

سرهم للحصة الواحدة،   100 بقي ة 

موزعة كللتلجي :

 500 ح وش  الحدين  الديد 

حصة اوت لعية ؛

حصة   500 عواس  مريم  الديدة 

اوت لعية.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

7 سيد 23 2020 تحت رقم 756333.

591 P

STE F & B LIMITED
SARL

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  ب ووب 

البيضلء،  بللدار   2020 نوف 23   10

مدؤملية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدمسة، تك ن م يزاتهل في مل يلي :

.F & B LIMITED SARL : التد ية

البيضلء  الدار   : االوت لعي  املقر 

131، شلرع أنفل، إقلمة أزرم، مكتب 

رقم 11 ب.

الهدف االوت لعي : هدف الشركة 

مبلشر  غي2  أم  مبلشر  بشكل  سواء 

مسواء لحدلبهل أم بلملشلركة أم لفلئدة 

الغي2 هو :

صللة  املطعم،  املقهى،  استغالل 

الشلي ؛

املواس  و يع  متصدير  استي2اس 

الالزمة لنشلط الشركة ؛

بطريقة  استغالل  أم  بيع  اقتنلء، 

لج يع  مبلشرة،  غي2  أم  مبلشرة 

بنشلط  املتعلقة  التجلرية  العالملت 

الشركة ؛

بكل  القيلم  علمة،  مبصفة 

مالصنلعية  التجلرية  الع ليلت 

ماملللية مالعقلرية ماملتعلقة بلملنقوالت 

املرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

التي  أم  أعاله،  املذكورة  بلانشطة 

تدلهم في تن ية الشركة متوسعهل.

الشركلء :

الشواف،  حدن  علي  الديد 

بتلريخ  املزساس  كويتية،  وندية  من 

بللكويت  القلطن  ف23اير  195،   3

املنزل رقم   ،2 شلرع  بيلن بلوك     -

رقم  الدفر  لجواز  مالحلمل   38

P05 61382 ؛

الرشيد،  اح د  مح د  الديد 

بتلريخ  املزساس  كويتية،  وندية  من 

القلطن بللكويت   ،1971 أكتوبر   17

برج  الجلبر،  أح د  شلرع  الشرق، 

البحر، مكتب سمر 17، الحلمل لجواز 

الدفر رقم P05510839 ؛

االشوك،  صللح  خللد  الديد 

بتلريخ  املزساس  كويتية،  وندية   من 

القلطن بللكويت،   ،1967 يونيو   2 

شرمق  مج ع  بي2مت،  شلرع  حوجي 

سنت2، سمر اامل، مكتب 11، مالحلمل 

لجواز الدفر رقم P05 651 9 ؛
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الديد ع لس حدن الشواف، من 

بتلريخ فلتح  املزساس  وندية كويتية، 

ملرس 1966، القلطن بللكويت - بيلن 

 ،38 رقم  املنزل   ،2 شلرع   بلوك  ، 

رقم  الدفر  لجواز  مالحلمل 

.P05095655

أسندت مهلم التديي2   : املدي2ين 

ملدة غي2 محدسة ل :

الديد مح د اح د الرشيد، املزساس 

مالحلمل   ،1971 أكتوبر   17 بتلريخ 

لجواز الدفر رقم P05510839 ؛

الديد خللد صللح االشواك، املزساس 

بتلريخ  2 يونيو 1967، مالحلمل لجواز 

الدفر رقم P05 651 9 ؛

الديد ع لس حدن الشواف، املزساس 

مالحلمل   ،1966 ملرس  فلتح  بتلريخ 

.P05095655 لجواز الدفر رقم

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

بللسجل  تسجيلهل  من  مذلك  سنة 

التجلري.
سرهم   10.000  : رأس لل الشركة 

ت ثل 100 حصص اوت لعية بقي ة 

100 سرهم للحصة الواحدة، موزعة 

كللتلجي :

الشواف  حدن  علي   الديد 

0  حصة اوت لعية ؛

الرشيد  اح د  مح د   الديد 

29 حصة اوت لعية ؛

االشوك  صللح  خللد   الديد 

21 حصة اوت لعية ؛

الشواف  حدن  ع لس   الديد 

10 حصة اوت لعية.

من فلتح ينلير إج    : الدنة املللية 

31 سيد 23.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار   التجلرية 

7 سيد 23 2020 تحت رقم  75633

592 P

BZ LOISIR
العلسي  الغي2  العلم  الج ع  قرر 

 2020 أكتوبر   28 بتلريخ  املنعقد 

ذات  شركة   BZ LOISIR لشركة 

محيد، بشريك  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  سرهم،   100.000 رأس للهل   
علي  موالي  شلرع   ،  : االوت لعي 

شريف، شقة رقم 1 ت لرة، مل يلي :
املصفي  تقرير  عل   املوافقة  بعد 

تقرر إنهلء ع لية التصفية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سيد 23   10 االبتدائية بت لرة بتلريخ 

2020 تحت رقم 537 .
593 P

CROSS TRANS
SARL AU

العلسي  غي2  العلم  الج ع  قرر 
 2020 سيد 23  بتلريخ    املنعقد 
 CROSS TRANS SARL AU لشركة 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
 100.000 رأس للهل  محيد  بشريك 
سرهم مقرهل االوت لعي : ع لرة رقم 
 1 املنصور  ونلن   17 رقم  شقة   3

تلمدنل، مل يلي :
1 - نقل املقر االوت لعي للشركة 
من : رقم   شلرع موالي علي الشريف 
رقم  ع لرة   : إج   ت لرة   1 رقم  شقة 
 1 املنصور  ونلن   17 رقم  شقة   3

تلمدنل.
التللية  اانشطة  إضلفة   -  2

لتش ل :
النقل الدمجي للبضلئع.

البضلئع  نقل  ع ليلت  و يع 
مسلئل  بج يع  مالدملية  الوطنية 
مالجوية  مالبحرية  ال23ية  النقل 
من  مسيلة  أي  ماستئجلر  مالشحن 

مسلئل النقل.
استي2اس و يع معدات النقل.

الد درة  معلمالت  و يع 
مالشحنلت.

و يع ع ليلت نقل البضلئع.

التخليص الج ركي للبضلئع.
عن  نيلبة  الضرائب  كلفة  سفع 

ع الئهل أم لحدلبهل الخلص.
املعلمالت  و يع  أعم،  مبشكل 
التجلرية ماملللية مالصنلعية ماملنقولة 
مالعقلرية التي تتعلق بشكل مبلشر أم 
غي2 مبلشر بلانشطة املذكورة أعاله 
أم بأي نشلط مشلبه أم مرتبط، أم 
يحت ل أن تعزز تطويرهل بأي شكل 

من ااشكلل.

3 - تعديل البندين رقم 3 م   من 

النظلم ااسل�سي للشركة.

ااسل�سي  النظلم  تحديث   -   

للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت لرة بتلريخ 10 سيد 23 

2020 تحت رقم 536 .

594 P

صوكوميدت ش.م.م.

1 ملتقى شلرع مح د الديوري مو لل الدين 

اافغلني رقم 2، القنيطرة

سجل تجلري رقم 25983 القنيطرة

 MORE ENERGY

MAINTENANCE

شركة محدمسة املدؤملية

رأس للهل : 100.000 سرهم في طور 

رفعه إج  00.000  سرهم

مقرهل االوت لعي : زامية شلرع 

مع ورة مموالي عبد الرح لن مكتب 

رقم 2، القنيطرة

سجل تجلري رقم 0995  - 

القنيطرة

الج عية  محضر  ب قت�سى   - أ 

العلمة املنعقدة بتلريخ 6 يوليو 2020 

قرر الشركلء مل يلي :

رفع رأس لل الشركة من 100.000 

سرهم عن طريق    00.000 سرهم إج  

إصدار 3000 حصة وديدة من فئة 

100 سرهم للواحدة مكتتبة ممحررة 

الرئي�سي  الشريك  لفلئدة  بأك لهل 

الديد امليلوسي �سي بنعلي مذلك عن 

طريق سمج ااربلح.

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة.

بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم   - ب 

ضبط املحك ة االبتدائية بللقنيطرة 

تحت رقم   ،2020 سيد 23   8 بتلريخ 

.80 32
للخالصة مالتذكي2

التديي2

595 P

KENIMP
SARL AU

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
مقرهل االوت لعي : 21 سلحة أبو بكر 
الصديق شقة رقم 8 أكدال الربلط

تأسيس
 19 بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تأسيس  تم  بللربلط،   2020 نوف 23 

شركة تح ل الخصلئص التللية :
التد ية : KENIMP ش.م.م. 

الهدف االوت لعي : تلور.
مدتشلر في التديي2.

سرهم   100.000  : امللل  رأس 
 100 حصة بقي ة   1000 مقدم إج  

سرهم للحصة.
 50.000  : الجوهري  مح د 

مدله ة نقدية.
50.000 مدله ة   : رشيد العداجي 

نقدية.
من تلريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بللسجل التجلري.
املقر االوت لعي : 21 سلحة أبو بكر 
الصديق شقة رقم 8 أكدال الربلط.

الديدين  تعيين  تم   : التديي2 
العداجي  مرشيد  الجوهري  مح د 

مدي2ين للشركة ملدة غي2 محدمسة.
املعلمالت  تدتووب   : اإلمضلء 
للديد  مشت2كل  إمضلءا  املصرفية 
العداجي  مرشيد  الجوهري  مح د 
ملزمة  فللشركة  هذا  عدا  مل  أمل 

بللتوقيعلت املنفصلة لل دي2ين.
لقد تم اإليداع القلنوني بلملحك ة 
سيد 23   بتلريخ    بللربلط  التجلرية 
رقم   109103 رقم  تحت   2020
التقييد بللسجل التجلري 8057 1.

596 P

STE MARJAL SEA
SARL

الج ع  محضر  ب قت�سى   -  I
بتلريخ  املنعقد  االستثنلئي  العلم 
املقر  نقل  تم   2020 سبت 23  فلتح 
االوت لعي للشركة إج  الدار البيضلء 
املعلريف، 2 مكرر، زنقة أبو عبد هللا 
نلفع، الطلبق الثلني، الشقة رقم 3.
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بكتلبة  القلنوني  اإليداع  تم 

بللدار  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 

 2020 نوف 23   25 بتلريخ  البيضلء 

تحت رقم 755122.

ب قت�سى عقد توثيقي تلقته   -  II

بللدار  موثقة  بندي  مفلء  ااستلذة 

البيضلء بتلريخ 19 نوف 23 2020 مهب 

من   %   0 الديد توفيق ابن سوسة 

 (92.000( الحصص االوت لعية أي 

في  ي لكهل  التي  اوت لعية  حصة 

شركة   »MARJAL SEA« شركة 

 23.000.000 املدؤملية،  محدمسة 

 ،3 الشقة  االوت لعي  مقرهل  سرهم، 

2مكرر زنقة أبو عبد  الطلبق الثلني، 

الدار البيضلء،  املعلريف،  هللا نلفع، 

لفلئدة ابنه الديد مللك ابن سوسة.

معليه تقرر ب قت�سى عقد توثيقي 

التلريخ  بنفس  ااستلذة  نفس  تلقته 

19 نوف 23 2020 :

املصلسقة عل  عقد هبة الحصص 

االوت لعية.

للشركة  القلنوني  الشكل  تحويل 

إج  شركة ذات مدؤملية محدمسة.

متحيين النظلم ااسل�سي للشركة.

تم اإليداع القلنوني بكتلبة ضبط 

البيضلء  بللدار  التجلرية  املحك ة 

بتلريخ 25 نوف 23 2020 متم تسجيل 

رقم  تحت  التلريخ  بنفس  التعديل 

.755123
للنسخة مالبيلن

ااستلذة مفلء بندي

597 P

ASTAMARK
SARL AU

TRANSFER DE SIEGE
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 2020 أكتوبر   16 بتلريخ  الربلط 

الشريك الوحيد ماملدي2 الديد حدن 

افيالل العلمي االسري�سي قلم بتغيي2 

مقر الشركة من العنوان :

قطلع  عفلن،  ابن  عث لن  زنقة 

 1، املنطقة الصنلعية، سال.

 ،62 سيور الجلمع،  الربلط،   : إج  
املغرب العربي، الطلبق الدفلي.

تم اإليداع في املحك ة االبتدائية 
تحت   2020 سيد 23   8 بدال بتلريخ 

رقم 35526.
رقم السجل التجلري 28237.

598 P

 BEN CHLIKHA SYNDIQUE
RABAT

إعالن متعلق بللحل املدبق للشركة
تبعل ملحضر الج ع العلم للقرارات 
 BEN شركة  لشركلء  علسي  الغي2 
 CHLIKHA SYNDIQUE RABAT
ذات املدؤملية املحدمسة املنعقد يوم 

فلتح أكتوبر 2020، تقرر مل يلي :
الحل املدبق للشركة.

 HASSAN BEN الديد  تعيين 
لبطلقة  الحلمل   ،CHLIKHA
 ،A138339 رقم  الوطنية  التعريف 
للشركة  ك صفي  القلطن ب راكش، 

خالل مدة التصفية.
شقة   ،1 ع لرة   : التصفية  مقر 
مبنزرت،  توبرمق  زنقة  زامية   ،25

حدلن - الربلط.
اإليداع القلنوني :

القلنوني لد  كتلبة  تم اإليداع   
بللربلط  التجلرية  بلملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2020 سيد 23   2 بتلريخ 

.100902
التعديلي  التصريح  إيداع  تم 
بتلريخ  بللربلط  التجلرية  بلملحك ة 
 5868 تحت رقم   ،2020 سيد 23   2

بللسجل الت2تيبي.
للتلخيص مالنشر

599 P

BM ALKARAM
SARL AU

RC N° 31037 SALE
نقل املقر االوت لعي للشركة

فلتح  ليوم  عرفي  عقد  ب قت�سى 
العلم  الج ع  قرر   2020 أكتوبر 
عل  املصلسقة  للشركة   االستثنلئي 

 مل يلي :

نقل املقر االوت لعي للشركة   -  1

رقم  11  أمور  بيتي  تجزئة   : من 

ال23اه ة سال إج  : بوقنلسل AC 35 حي 

الصنلعي تجزئة زرسال ض ن قطلع 

الخواص.

2 - تعديل البند الرابع من القلنون 

ااسل�سي للشركة.

بللسجل  القلنوني  اإليداع  تم 

بدال  االبتدائية  لل حك ة  التجلري 

رقم  تحت   2020 سيد 23   7 بتلريخ 

.35522

600 P

AKLIM FLUIDES
SARL

سجل تجلري رقم 28131 سال

حل مدبق للشركة
االستثنلئي  العلم  الج ع  قرر   -  I

 2020 سبت 23   29 بتلريخ  املنعقد 

تصفية الشركة ممل يلي :

حل مدبق للشركة.

لبت2اني  رضوان  الديد  تعيين 

»مصفي« للشركة.

لد   القلنوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 

بدال يوم 3 سيد 23 2020 تحت رقم 

.35 96

601 P

 STE DECOUVREZ MAROC

MEDIA
SARL AU

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2020 نوف 23   9 ب راكش بتلريخ 

تأسيس شركة بللخصلئص التللية :

 STE DECOUVREZ  : التد ية 

.MAROC MEDIA SARL AU

الشكل القلنوني : ش.م.م بشريك 

ماحد.

املقر االوت لعي : سرب بلبل علي رقم 

8  مكرر املوقف مراكش.

الصحلفة   : االوت لعي  الهدف 

متعدسة   - الطبلعة   - اإلشهلر   -

الوسلئط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهلئي.

التديي2 : أسند إج  الديد خرطوف 

مح د الحلمل لبطلقة التعريف رقم 

I278237 ملدة غي2 محدمسة.

فلتح  من  تبتدئ   : املللية  الدنة 

ينلير إج  31 سيد 23 من كل سنة.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس لل 

 1000 سرهم مقد ة عل    100.000

للواحدة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

متوزيعهل  اكتتلبهل  متم  ث نهل  سدس 

كللتلجي :

 1000  : مح د  خرطوف  الديد 

حصة.

بللسجل  قيد   : بللسجل  التقييد 

املحك ة  لد   التحليلي  التجلري 

التجلرية ب راكش تحت رقم 108819 
 30 بتلريخ   117913  : اإليداع  رقم 

نوف 23 2020.

602 P

RAYON TECHNOLOGIES
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2020 سبت 23   21 في  بللربلط 

مدؤملية  ذات  مؤسدة  إنشلء 

محدمسة بللخصلئص التللية :

 RAYON TECHNOLOGIES

.SARL
رأس لل الشركة : 80.000 سرهم.

رقم  الع لرة   : الشركة  عنوان 
زنقة موالي اح د   8 الشقة رقم   30

الوكيلي حدلن الربلط.

مجلل   -  1  : املؤسدة  هدف 

املعلوميلت.

املدي2 : مصطفى فضول.

الضريبة املهنية رقم 25105619.

 1 8163 رقم  التجلري  السجل 

بلملحك ة التجلرية الربلط.

603 P
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CHAHD FRUITS
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بللربلط في 23 نوف 23 2020 تم إنشلء 
محدمسة  مدؤملية  ذات  مؤسدة 

بللخصلئص التللية :
.CHAHD FRUITS SARL AU

رأس لل الشركة : 10.000 سرهم.
ملري  ملكية   : الشركة  عنوان 
الصخي2ات  عتيق  عين  ارنيدتين 

ت لرة.
الفواكه  بيع   : املؤسدة  هدف 
الطلزوة بللج لة أم الخضلر )تلور(.

املدي2 : الزريزيرة زهي2.
الضريبة املهنية رقم 7 281018.
 131 99 رقم  التجلري  السجل 

بلملحك ة االبتدائية بت لرة.
604 P

marrakech finance

LA VOUTE ETOILEE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
LA VOUTE ETOILEE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

اسوال سرب اللة بنت لع ري رقم 5 
مدينة - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

102633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 ينلير   27
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LA  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.VOUTE ETOILEE

سار   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الضيلفة.

زنقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 5 اسوال سرب اللة بنت لع ري رقم 

مدينة - 0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 LANGLOIS ALICIA الديدة 

SANDRINE ROBERTE :  50 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 ABOUDOU MAROI الديدة 

بقي ة  حصة   MOHAMED  :  50

100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 LANGLOIS ALICIA الديدة 

SANDRINE ROBERTE عنوانه)ا( 3 

  RUE DU DR PIERRE ROUQUES

.95100 ARGENTEUIL FRANCE

 ABOUDOU MAROI الديدة 

 RUE  31 عنوانه)ا(   MOHAMED

 SOEUR BOUVIER  69005 LYON

.FRANCE

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 LANGLOIS ALICIA الديدة 

SANDRINE ROBERTE عنوانه)ا( 3 

 RUE DU DR PIERRE ROUQUES

95100 ARGENTEUIL FRANCE

 ABOUDOU MAROI الديدة 

 RUE  31 عنوانه)ا(   MOHAMED

 SOEUR BOUVIER  69005 LYON

FRANCE

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ف23اير   12 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 112206.

1I

ML EXPERTS

 COLLIERS CONSEIL

MAROC
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

  COLLIERS CONSEIL MAROC

»شركة  املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 63 ، 

شلرع موالي يوسف  - - الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.185119
ب قت�سى محضر املجلس اإلساري 

تم اتخلذ   2020 ملرس  املؤرخ في  0 

القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

إبراهيم  بن  هشلم  الديد  استقللة 

من مهلمه ك دير العلم منتدب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 21 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0569 7.

2I

ML EXPERTS

 COLLIERS INTERNATIONAL

MAROC
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 COLLIERS INTERNATIONAL

MAROC »شركة  املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 63 ، 

شلرع موالي يوسف - - الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.180621

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تم اتخلذ   2020 يونيو   10 املؤرخ في 

القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الديد تعيين  عل   التصديق  مليلي: 
مديرا خلفل    Philippe DONIKIAN
  Nicolas MESTCHERSKY للديد 

املدتقيل.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم &: الذي ينص عل  مليلي: 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 21 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0568 7.

3I

ML EXPERTS

MISTER ART
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
MISTER ART  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 265 ، 

شلرع الزرقطوني ، الطلبق التلسع 
، رقم 92 - 20000 الدار البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 62557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أبريل   26
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. MISTER ART
إنشلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ماستغالل صلالت العرض الفنية ؛
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و يع  مبيع  ماستغالل  شراء 
مثل  مالديكورات  الفنية  ااع لل 
مالصور  ماملنحوتلت  اللوحلت 
مالرسوملت  الفوتوغرافية 

ماملطبوعلت مااع لل الفنية ؛
 ، متقديم املشورة   ، نشر الكتب 
متنظيم ااحداث املتعلقة   ، مالخ23ة 

بللفن بشكل علم ؛
إنشلء الشبكلت ؛

غي2  أم  مبلشر  بشكل  ماملشلركة 
لنفس  تجلري  ع ل  أي  في  مبلشر 
مع وًمل  مشلبه  غرض  أم  الغرض 
أم  التجلرية  أم  الخدملت  و يع 
أم  املللية  أم  العقلرية  أم  املنقولة 
اإلعالنية أم غي2هل من الع ليلت التي 
املذكور  بللغرض  مرتبطة  تكون  قد 

أعاله.
 ،  265  : االوت لعي  املقر  عنوان 
التلسع  الطلبق   ، الزرقطوني  شلرع 
البيضلء  الدار   20000  -  92 رقم   ،

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الوزاني  إسريس  موالي  الديد 
 100 بقي ة  حصة   800   : التهلمي 

سرهم للحصة .
 200   : الديد إسريس متقي هللا  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الوزاني  إسريس  موالي  الديد 
التهلمي عنوانه)ا( 16 شلرع السخلمي  
الدار   * املعلريف  الخلمس  الطلبق 

البيضلء املغرب.
الديد إسريس متقي هللا  عنوانه)ا( 
شلرع ابن سينل   ،  ع لرة » ل« رقم  6 
، حي الدالم * الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  ة  ي الشخص ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الوزاني  ريس  س إ موالي  الديد 
التهلمي عنوانه)ا( 16 شلرع السخلمي 
الدار   * الطلبق الخلمس املعلريف   ،

البيضلء املغرب.

بلملحك ة  لقلنوني  ا اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   لدار  ل ب التجلرية 

تحت رقم 62557 .
 I

ML EXPERTS

DAKICHA
إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
DAKICHA »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي:  21 شلرع 

أبو محلسن إيرميلني ، منطقة 
فيلوسرمم  - -  الدار البيضلء  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.182699
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 يونيو 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
استقللة الديدة علئشة بوعيلس من 

ماليتهل ك ديرة للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
ك ديرة  ع ر  نلسية  الديدة  تعيين 

للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم &: الذي ينص عل  مليلي: 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

غشت 2020 تحت رقم  15  7.
5I

مكتب املحلسبة

DINA KRAF SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مكتب املحلسبة
شلرع وون كينيدي ع لرة أعراب 
الطلبق اامل رقم ب  ، 35000، 

تلزة املغرب
DINA KRAF SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

سيدي مج23 بلب مرزمقة تلزة - 

35000 تلزة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5659

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DINA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.KRAF SARL

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متنوعة مأع لل بنلء مأع لل التشجي2 

مالبدتنة.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - تلزة  مرزمقة  بلب  مج23  سيدي 

35000 تلزة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد القرافلي اح د  عنوانه)ا( 

35000 تلزة  2 حي التوسع تلزة  5 مج 

املغرب.

الديد القرافلي  يونس عنوانه)ا( 

35000 تلزة  2 حي التوسع تلزة  5 مج 

املغرب.

عنوانه)ا(  الديدة القرافلي سنيل  

35000 تلزة  2 حي التوسع تلزة  5 مج 

املغرب.

عنوانه)ا(  رشيد  القرافلي  الديد 

5  مج 2 حي التوسع تلزة 35000 تلزة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  القرافلي  الديد 
35000 تلزة  2 حي التوسع تلزة  5 مج 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 566.

6I

sofoget

DENIZ NAVAL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DENIZ NAVAL شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 
59 شلرع موالي عبد العزيز   إقلمة 
موالي عبد العزيز القنيطرة 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
56859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DENIZ : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.NAVAL
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين م البضلئع.
عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 
59 شلرع موالي عبد العزيز   إقلمة 
 1 000 موالي عبد العزيز القنيطرة 

القنيطرة املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة  نوال الصبونجي :  1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديدة  نوال الصبونجي : 1000 
بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
مصفلت ممواطن الشركلء :

الصبونجي  نوال  الديدة  
 1 000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة  نوال الصبونجي عنوانه)ا( 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم  7980.
7I

sofoget

MAROC MICROSCOPIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MAROC MICROSCOPIE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 

23 زنقة أنوال ع لرة فلوري 11 
مكتب   مي وزا - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

55117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ملرس   09
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MAROC MICROSCOPIE
غرض الشركة بإيجلز :  بيع أسمات 

م لوازم اابحلت العل ية للتعليم
استي2اس م تصدير.

عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 
 11 فلوري  ع لرة  أنوال  زنقة   23
القنيطرة   1 000  - مكتب   مي وزا 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : شلفعي  سلمى   الديدة  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : شلفعي  زينب  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500  : شلفعي  سلمى   الديدة    

بقي ة 100 سرهم.
الديدة زينب شلفعي : 500 بقي ة 

100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة  سلمى  شلفعي عنوانه)ا( 

املغرب 000 1 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  شلفعي  زينب  الديدة 

املغرب 000 1 القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة  سلمى  شلفعي عنوانه)ا( 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 75223.
8I

HELP ENTREPRISE

NORTEL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
NORTEL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 78 زنقة 
سلن سلنس بلفدير - 20300 الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.908 9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
 300.000 مبلغ رأس للهل    NORTEL
 78 اإلوت لعي  سرهم معنوان مقرهل 
 20300  - زنقة سلن سلنس بلفدير 
الدار البيضلء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ الهدف.
 78 ب  التصفية  مقر  حدس  م 
 20300  - زنقة سلن سلنس بلفدير 

الدارالبيضلء املغرب. 
م عين:

م  بوعالمي  اسريس   الديد)ة( 
سلنس   سلن  زنقة   78 عنوانه)ا( 
20300 الدارلبيضلء املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 58 753.
9I

sofoget

ALF SEBOU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشلط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ALF SEBOU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل االوت لعي  القنيطرة 

63 زنقة مح د الع رامي م زنقة 
سبتة لوك ب مكتب 17   000 1 

القنيطرة املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 2937

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي2   2020 يونيو   03 املؤرخ في 

م  العلف  بيع   « الشركة من  نشلط 

مواس الغدائية للحيونلت

» إج  » بيع العلف م مواس الغدائية 

للحيونلت

تجلرة م تخزين الحبوب ».

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 75118.

10I

HELP ENTREPRISE

LES SAVEURS DU FRAIS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

LES SAVEURS DU FRAIS شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي فيال رقم 

27 زاية الفكرس حديقة عين الدبع 

- 20590 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.371693

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 10 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

 LES SAVEURS DU الشريك الوحيد

FRAIS  مبلغ رأس للهل 90.000 سرهم 

رقم  فيال  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

27 زاية الفكرس حديقة عين الدبع 

- 20590 الدارالبيضلء املغرب نتيجة 

ل : عدم بلوغ الهدف.
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م حدس مقر التصفية ب فيال رقم 
27 زاية الفكرس حديقة عين الدبع 

- 20590 الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( مهى  ضحلك م عنوانه)ا( 
زنقة ابن تومرت الرقم 8 حي الفرح 1 

)ة(  26000 سطلت املغرب ك صفي 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 57 753.

11I

sofoget

ADIMOS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ADIMOS شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي  تجزئة 

  12 قصبة مهدية   000 1 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3 239

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  املؤرخ في  0 غشت 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ رأس للهل    ADIMOS

اإلوت لعي   مقرهل  معنوان  سرهم 

تجزئة   12 قصبة مهدية   000 1 
زيلسة   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خدلئر الشركة..

تجزئة  م حدس مقر التصفية ب  

 1 000 قصبة مهدية املغرب   12  

kenitra املغرب. 

م عين:
م  ارحو  نلويدة    الديد)ة(  
 kenitra  1 000 املغرب  عنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 11 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

شتن23 2020 تحت رقم 79130.
12I

JURIS LEGAL

AMSO FISHERIES
إعالن متعدس القرارات

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMSO FISHERIES »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
مح د الخلمس، ع لرة التجلري 

مفل بنك، الحي الحدني، رقم  . - - 
العيون  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.16671
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
تفويت ثالثة آالف حصة إوت لعية 
م  معوني  أمين  مح د  الديد  بين 

الديد مح د اكنلبر
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي:  
أمين معوني  الديد مح د  استقللة 
من منصبه ك دي2 الشركة  ابتدأ من 

هذا اليوم
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي:  
الديد   : تعيين مدي2 وديد للشركة 
 ، الجندية  مغربي  اكنلبر،  مح د 
بعين   1987 يوليوز   18 مزساس بتلريخ 

،سيلر  بلملح دية  القلطن   ، الدبع 
عين   ,19 رقم   135 ع لرة  املنصور، 
التعريف  لبطلقلت  الحلمل  حرمسة، 

BJ367109 الوطنية رقم
قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي:  

اعت لس النظلم االسل�سي الجديد
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

رأس ملل الشركة
عل   ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مليلي: تدي2 الشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2828/2020.
13I

FIBEN

MURATOUS SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
MURATOUS SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي  22 

 Lot Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL
 Alia Mohammedia. . - 20800

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

26511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   08
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MURATOUS SARL
الت2ميج   • : غرض الشركة بإيجلز 

العقلري.

• تشييد و يع املبلني الفرسية أم 

الج لعية لالستخداملت الدكنية أم 

التجلرية أم اإلسارية أم الصنلعية أم 

غي2هل ؛

و يع  متنفيذ  مبرمجة  سراسة   •

املشلريع  مو يع  اإلنشلئية  املشلريع 

املتعلقة بهذا النشلط.

مبنى  اي  مالتدويق  الت2ميج   •

لحدلبه  عقلري  أم مج ع  برنلمج  أم 

الخلص أم نيلبة عن أطراف ثللثة.

• نشلط تلور البضلئع.

إسارة   ، تأوي2   ، حيلزة   ، إنشلء   •

إيجلر لج يع ااصول التجلرية ، تأوي2 

، تشغيل و يع املؤسدلت  ، تركيب 

مالشركلت ماملصلنع مالورش املتعلقة 

ماحد أم آخر من اانشطة املحدسة ؛

أم  استغالل  أم  حيلزة  أم  أخذ   •

نقل كلفة الع ليلت مبراءات االخت2اع 

املتعلقة بهذا النشلط

• املشلركة املبلشرة أم غي2 املبلشرة 

للشركة في و يع املعلمالت املللية أم 

العقلرية أم اامراق املللية مفي و يع 

الشركلت التجلرية أم الصنلعية التي 

قد تكون مرتبطة لغرض الشركة أم 

أي غرض م لثل أم ثلنوي..

 22  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 Lot Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL

 Alia Mohammedia. . - 20800

املح دية املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 250   : مهبي  بوشعيب  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : صبلر  نورالدين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : بللحرشة  اسريس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : شقراني  هشلم  الديد 

حصة بقي ة 10 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
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عنوانه)ا(  مهبي  بوشعيب  الديد 
 13 رقم   10 بلوك   1 الفتح  مشرمع 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب.
الديد نورالدين صبلر عنوانه)ا( 
رقم  15  بلوك9    1 الفتح  تجزئة 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب.
الديد اسريس بللحرشة عنوانه)ا( 
  6 رقم  بلوك10    1 الفتح  تجزئة 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب.
عنوانه)ا(  شقراني  هشلم  الديد 
 183 رقم  بلوك11   1 مشرمع الفتح 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد نورالدين صبلر عنوانه)ا( 
رقم  15  بلوك9    1 الفتح  تجزئة 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب
عنوانه)ا(  شقراني  هشلم  الديد 
 183 رقم  بلوك11   1 مشرمع الفتح 
املح دية  املجدمب  مو�سى  سيدي 

20800 املح دية املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 10 نون23 

2020 تحت رقم 1663.
1 I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 STE WORD PRIENT
INVESTISSEMENT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC
 STE WORD PRIENT

INVESTISSEMENT شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 MAGASIN N° 1, N° 155B LOT

 SALAM RTE DE SEFROU, FES -

30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   22

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 STE WORD PRIENT  :

.INVESTISSEMENT

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 IMPRIMERIE - PUBLICITÉ ET

.IMPORT EXPORT

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

 MAGASIN N° 1, N° 155B LOT

 SALAM RTE DE SEFROU, FES -

.30000 FES MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

0.000,00  سرهم، مقدم كللتلجي:

  : الديد بوعبدالمي عبد الص د 

00  حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الص د  عبد  بوعبدالمي  الديد 
ب   155 رقم   1 متجر رقم  عنوانه)ا( 

 30000 تجزئة الدالم طريق صفرم 

فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الص د  عبد  بوعبدالمي  الديد 
ب   155 رقم   1 متجر رقم  عنوانه)ا( 

 30000 تجزئة الدالم طريق صفرم 

فلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3298.

15I

HOUSSAM

مدرسة منصة األوائل الخاصة
إعالن متعدس القرارات

HOUSSAM

 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC

مدرسة منصة اامائل الخلصة 

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: مزار 

العوامة بني مكلسة مركب فضيلة 

الطلبق االر�سي - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1032 1

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 12 غشت 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تد ية  م  الشركة  مدي2ة  استقللة 

مدي2ين وديدين للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

كري ة  الديدة  حصة   50 تفويت 

الحلرث  الديد عزالدين  إج   الدبون 

حصص  من  حصة   25 تفويت  م 

الديدة  خديجة الدرمخ إج  اآلندة 

عنهل  ينوب  قلصرة  الهدكوري  آية 

مالدهل الديد مح د الهدكوري

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الشركة عل   تقديم رأس لل  إعلسة 

الشركلء الجدس حدب عقد التفويت

عل   ينص  الذي   :13 رقم  بند 

خديجة  الديدة  تد ية  مليلي: 

الحلرث  عزالدين  الديد  م  الدرمخ 

ك دي2ين وديدين للشركة مال يصح 

اإلمظلء إال بحضوره ل معل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   17 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235725.

16I

gestoria siham

ASSOFI SMART HOME
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

000 2، الجديدة املغرب

ASSOFI SMART HOME  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

 5BD معنوان مقرهل اإلوت لعي

 ABDELLAH BEN YASSINE IMM

 BELLEDONE ETG 5 N° 5  -

20600 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 78823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   08

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. ASSOFI SMART HOME

غرض الشركة بإيجلز :  

DOMOTIQUE

 SECURITE ELECTRONIQUE

 VIDEO SURVEILLANCE  

ET DIVERS-PRESTATIONS

 S U R V E I L L A N C E  

 SECURITE

 PRESTATION DE   

SERVICE

 5BD  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 ABDELLAH BEN YASSINE IMM

 BELLEDONE ETG 5 N° 5  - 20600

الدار البيضلء املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

تيديلن  ميشلل  اسوفي  الديد 
 100 1.000 حصة بقي ة    : انكوران 

سرهم للحصة .
تيديلن  ميشلل  اسوفي  الديد   

انكوران : 1000 بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
تيديلن  ميشلل  اسوفي  الديد 
 18 الرقم  عنوانه)ا(  انكوران 
 18 الدفلي  الطلبق  كينشلصة 

مونتيفلوري  30100 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
تيديلن  ميشلل  اسوفي  الديد 
 18 الرقم  عنوانه)ا(  انكوران 
 18 الدفلي  الطلبق  كينشلصة 

مونتيفلوري  30100 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 27183.

17I

FIBEN

 TIZRA TRADING FOOD
SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 TIZRA TRADING FOOD

SARLAU شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي  22 

 Lot Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL
 Alia Mohammedia.   - 20800

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
26509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   07
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TIZRA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRADING FOOD SARLAU
توزيع   •  : بإيجلز  الشركة  غرض 

املنتجلت الغذائية.
• بقللة.

الغذائية  املنتجلت  تلور   •
الزراعية.

• نقل البضلئع لحدلب الغي2.
• تأوي2 معدات التح يل مالت2اكم 

مالت2كيب.
بنقل  املتعلقة  اانشطة  و يع   •

متأوي2 معدات ااشغلل العلمة.
مالوسلطة  مالد درة  اإلسارة   •

مالنقل العلم للبضلئع.
• شراء مبيع ماستي2اس متصدير أي 

منتجلت أم أصنلف.
منقل  مشراء  محيلزة  استي2اس   •
ممواس  مواس  و يع  ماست2ولع  مبيع 
البنلء ماعت لس حفر الرملل ماملحلور 

ممرش التجهيز املدبق.
مااع لل  اللوحلت  مشراء  بيع   •

الفنية.
• إنشلء أي محدة تصنيع.

مالصنفرة  الغاليلت  أع لل   •
مالطالء.

لالستخدام  مبلن  تشييد   •
أم  البيع  بقصد  مالصنلعي  التجلري 

اإليجلر.
من  شكل  بأي  الفوائد  أخذ   •
طريق  عن  سي ل  مال   ، ااشكلل 
املدله ة أم املشلركة أم االكتتلب أم 
شراء ااسهم أم الدندات أم أي أمراق 
مللية عل  اإلطالق في أي شركة لهل 

غرض م لثل أم مرتبط..

 22  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 Lot Houria 1 Etg 3 Appt 9 EL
 Alia Mohammedia.   - 20800

املح دية املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
عبدهللا  أح د  موالي  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عبدهللا  أح د  موالي  الديد 
ال23نو�سي  ريلض  إقلمة  عنوانه)ا( 
 16 شقة    3 ع لرة    5 مج وعة 
الدار   20800 البيضلء  الغالم  أهل 

البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عبدهللا  أح د  موالي  الديد 
ال23نو�سي  ريلض  إقلمة  عنوانه)ا( 
 16 شقة    3 ع لرة    5 مج وعة 
الدار   20800 البيضلء  الغالم  أهل 

البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 10 نون23 

2020 تحت رقم 1662.
18I

FIBEN

 BROSSERIE PALOMA
SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 BROSSERIE PALOMA SARLAU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
 Daiaa معنوان مقرهل اإلوت لعي
 Houri Route 110 Km 14 Ain
 Harrouda Mohammedia -

20800 املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.9285

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   16 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( صللح  الطيلني 
 100 حصة اوت لعية من أصل   50
حصة لفلئدة  الديد )ة(  رشيد حنزاز 

بتلريخ 16 نون23 2020.
تفويت الديد )ة( صللح  الطيلني 
 100 حصة اوت لعية من أصل   50
إس لعيل  )ة(   الديد  حصة لفلئدة  

بورخة بتلريخ 16 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 1562.
19I

CBG CONSULTING

INTERDIGICERT AFRICA
شركة املدله ة

تغيي2 تد ية الشركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC
INTERDIGICERT AFRICA شركة 

املدله ة
معنوان مقرهل االوت لعي 338 

النديم الحي الحدني - 20230 الدار 
البيضلء املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

 31501
العلم  الج ع  ب قت�سى   
أكتوبر   19 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
تم تغيي2 تد ية الشركة من   2020
إج    »INTERDIGICERT AFRICA«
 Inspection Certification Testing«

. »Services Africa - ICTSA
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 502 75.
20I
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MOHAMED SAFRIOUI

ASK GS LAAYOUNE
إعالن متعدس القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ASK GS LAAYOUNE »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع مكة 
مكتب رقم 2 مقلبل فندق املدي2ة  

- - العيون املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.27759

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في  0 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تحويل املقر االوت لعي الحلجي  مليلي: 
الطريق  أبريل   9 شلرع  إج   للشركة 

الدائرية ص.ب 211 تطوان
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 ASK GS إج :  الشركة  تد ية  تغيي2 

TETOUAN
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي:  
أبريل   9 شلرع   : االوت لعي  املقر 

الطريق الدائرية ص.ب 211 تطوان
عل   ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 ASK GS  : الشركة  تد ية  مليلي: 

TETOUAN
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتلريخ 12 أكتوبر 

2020 تحت رقم 719 .
21I

Société marocaine de révision des comptes

TONDRA CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

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
 TONDRA CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
بوركون زنقة وعفر ابن حبيب 

اقلمة املشرق 2 الطلبق االمل  الرقم  
3 الدارالبيضلء. - 20000 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TONDRA CONSTRUCTION
أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء مالتشييد..
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  وعفر  زنقة  بوركون 
اقلمة املشرق 2 الطلبق االمل  الرقم  
الدار   20000  - الدارالبيضلء.   3

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : اشكون  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد هشلم ايت بن ايطو  :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مح د  اشكون  الديد 
املعراج  حدائق  اقلمة  ليدلسفة 
 32 الشقة   5 الطلبق   02 ع لرة   2
20000 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب.

ايطو  بن  ايت  هشلم  الديد 

مكونة   قلعة  الدالم  حي  عنوانه)ا( 

20000 تنغي2 املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

ايطو  بن  ايت  هشلم  الديد 

مكونة  قلعة  الدالم  حي  عنوانه)ا( 

تنغي2 20000 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 880 75.

22I

AGIL CONSEIL

CHIC PRINT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHIC PRINT شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الع لرة 

275 الحي الصنلعي سيدي غلنم 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.66659

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 21 شتن23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الحي الصنلعي سيدي   275 »الع لرة 

مراكش    0000  - مراكش  غلنم 

الحي   3-109 »رقم  إج   املغرب« 

 - مراكش  غلنم  سيدي  الصنلعي 

0000  مراكش  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   11 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117132.

23I

TECHNICPLAS SARLAU

TECHNICPLAS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECHNICPLAS SARLAU

 route d’Alger lot Ennasiri Hay

 Mohamed Blakhdar Rue Chams

N°51 ، 60000، OUJDA MAROC

TECHNICPLAS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي طريق 

الجزائر تجزئة النلصي2ي حي مح د 

بلخضر شلرع ش س رقم 51 - 

60000 مودة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

35879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TECHNICPLAS

إعلسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أنلبيب  متصنيع  البالستيك  تدمير 

البوليثيلين.

طريق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

النلصي2ي حي مح د  تجزئة  الجزائر 

 -  51 رقم  ش س  شلرع  بلخضر 

60000 مودة املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : غزيلي   انوال  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  غزيلي   انوال  الديدة 
حي الحدني الوفلق زنقة التآزر رقم 5 

رقم 1 60000 مودة املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  غزيلي   انوال  الديدة 
حي الحدني الوفلق زنقة التآزر رقم 5 

رقم 1 60000 مودة املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   01 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم -.

2 I

CABINET FICOR

MARESAGRI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة ااقحوان إقلمة النلس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضلء 
املغرب

MARESAGRI شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 زنقة 
أح د التوكي الطلبق التلني  - 
20200 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
  75 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2019 أكتوبر   30
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MARESAGRI
إستغالل   : غرض الشركة بإيجلز 
متعلمنيلت  التجلرية  املراكز  متديي2 
مالفواكه  الخضر  متوزيع  و ع 

بللتقديط مالج لة.

ب ختلف  الفالحية  اانشطة 

امللشية  تربية  مكدا  أشكللهل 

مالدماون.

املنتوولت  متصدير  ,شراء  بيع 

الفالحية .

ااخر   اانشطة  ولنب  إج  

بشكل  الشركة  بنشلط  املتعلقة 

مبلشر أم غي2 مبلشر.

زنقة   7  : االوت لعي  املقر  عنوان 

أح د التوكي الطلبق التلني  - 20200 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد و لل الشراع :  0 3 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : الشراع  هشلم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : الشراع  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   الشراع  و لل  الديد 

أويدم 001 0 املي2يل أسبلنيل.

عنوانه)ا(   الشراع  هشلم  الديد 

كلراسكو28  11001 كلسيز أسبلنيل.

عنوانه)ا(  الشراع  مح د  الديد 

شلرع الحدن التلني إقلمة إزكلن حي 

لشلجي 2 87200 بيوكر  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(   الشراع  و لل  الديد 

أويدم 001 0 املي2يل أسبلنيل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2019 تحت رقم 719160.

25I

HELP ENTREPRISE

RAGING BLUE BOARD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
RAGING BLUE BOARD شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 23 زنقة 

بوريد الطلبق الثلني رقم   الصخور 
الدوساء - 20290 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3353 7

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
مبلغ    RAGING BLUE BOARD
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
بوريد  زنقة   23 اإلوت لعي  مقرهل 
الصخور  رقم    الثلني  الطلبق 
البيضلء  الدار   20290  - الدوساء 

املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.
زنقة   23 م حدس مقر التصفية ب 
بوريد الطلبق الثلني رقم   الصخور 
البيضلء  الدار   20290  - الدوساء 

املغرب. 
م عين:

الديد)ة( ح يد  الزين م عنوانه)ا( 
الهد   ريلض  اقلمة  الريلض  شلرع 
املح دية   15 الشقة   2 ج  ع لرة 
ك صفي  املغرب  املح دية   28210

)ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 757 75.

26I

JUCOMPT CONSEIL

EDIS PHARMA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL

81 11 ينلير طلبق 3 رقم 3 ، 

20500، الدار البيضلء املغرب

EDIS PHARMA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 81 محج 

11 ينلير الطلبق 3 رقم 3 - 20500 

الدار البيضلء املغر ب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 76691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EDIS  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.PHARMA

اإلست2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املواس  م  الدلع  و يع  مالتوزيع 

ماآلليلت.

81 محج   : عنوان املقر االوت لعي 
 20500  -  3 رقم   3 ينلير الطلبق   11

الدار البيضلء املغر ب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد رحلي إسريس :  900 حصة 

بقي ة 90.000 سرهم للحصة .

 100   : أسية  إرحلني   الديدة 

حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  إسريس  رحلي  الديد 

 27223 بوعزة  سار  البدتلن  إقلمة 

الدار البيضلء املغر ب .
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أسية عنوانه)ا(  الديدة إرحلني  
 27223 بوعزة  سار  البدتلن  إقلمة 

الدار البيضلء املغر ب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  إسريس  رحلي  الديد 
 27223 بوعزة  سار  البدتلن  إقلمة 

الدار البيضلء املغر ب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 21 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750837.
27I

iso fidus

PALAIS CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

iso fidus
حي ااملل 02  رقم 0  مكتب رقم 06 
طلبق الثلني تيط مليل سارالبيضلء ، 

0 296، سارالبيضلء املغرب
PALAIS CONSTRUCTION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
 HAY معنوان مقرهل اإلوت لعي
 AMAL 2 N° FB 40 BUREAU

 N° 06 ETG 2 TIT MELLIL
CASABLANCA - 29640 الدار 

البيضلء  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PALAIS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.CONSTRUCTION
عقلرات،   : غرض الشركة بإيجلز 

متعهد البنلء، أع لل البنلء، تلور.
 HAY  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 AMAL 2 N° FB 40 BUREAU N° 06
 ETG 2 TIT MELLIL CASABLANCA

0 296 - الدار البيضلء  املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : بوسان  عبدالكبي2  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : الكنبو�سي  الديد مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد عبدالكبي2 بوسان عنوانه)ا( 
اشطيبة  علي  سيدي  امالس  سمار 
الشالالت املح دية 28830 املح دية 

املغرب.
الديد مح د الكنبو�سي عنوانه)ا( 
طريق 3008 الحنلنشة سيدي حجلج 
ماس حصلر تيط مليل البيضلء 0 296 

الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبدالكبي2 بوسان عنوانه)ا( 
اشطيبة  علي  سيدي  امالس  سمار 
الشالالت املح دية 28830 املح دية 

املغرب
الديد مح د الكنبو�سي عنوانه)ا( 
طريق 3008 الحنلنشة سيدي حجلج 
ماس حصلر تيط مليل البيضلء 0 296 

الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755907.
28I

gestoria siham

INFOGRAPHIE TEAM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

000 2، الجديدة املغرب
INFOGRAPHIE TEAM  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
 5BD معنوان مقرهل اإلوت لعي
 ABDELLAH BEN YASSINE

 IMM BELLEDONE ETG 5 N° 5 -

20600 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 77697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   20
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. INFOGRAPHIE TEAM
غرض الشركة بإيجلز : - 

 Communication média la pub à
la télé

 La conception et la  -
 réalisation de tous travaux
 d’imprimerie et d’édition. Toute
 activité promotionnelle la

diffusion de prospectus
 L’affichage publicitaire  -
 la conception la réalisation la
 création et la production des
 spots publicitaires et la création

de site web
 C o m m u n i c a t i o n  -
 digitale site web l’animation des

réseaux sociaux
 5BD  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 ABDELLAH BEN YASSINE IMM
 BELLEDONE ETG 5 N° 5 - 20600

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد يوسف اريري :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : الديدة سكينة ع رامي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 الديد يوسف اريري : 500 بقي ة 

100 سرهم.
 500  : ع رامي  سكينة  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اريري  يوسف  الديد 
زنقة سعد بن معلشو شلرع ام   186

الربيع ازمور 000 2 الجديدة املغرب.

الديدة سكينة ع رامي عنوانه)ا( 

الشقة 7الطلبق 1 اقلمة 7بن الشرقي 

شلرع مح د 5 ازمور 000 2 الجديدة 

املغربلملغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اريري  يوسف  الديد 
زنقة سعد بن معلشو شلرع ام   186

الربيع ازمور 000 2 الجديدة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 25920.

29I

FIBEN

 BROSSERIE PALOMA

SARLAU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

FIBEN

 HASSANIA 1 EL ALIA 527

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

  BROSSERIE PALOMA SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

 Daiaa معنوان مقرهل اإلوت لعي

 Houri Route 110 Km 14 Ain

 Harrouda Mohammedia -

20800 املح دية املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9285

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   16 املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( بورخة  

إس لعيل ك دي2 محيد
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تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملح دية  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 1562.

30I

LE PREMIER CONSEIL

 CANADA

 REPRESENTATION ET

CONSULTING الشعار 

CANADA JOB ETUDE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 CANADA REPRESENTATION ET

 CANADA الشعلر CONSULTING

JOB ETUDE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الشقة 

رقم 23 الطلبق الثللث ع لرة اع لرة 

زنقة االعراق  مراكش 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1088 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 CANADA REPRESENTATION ET

 CANADA الشعلر   CONSULTING

.JOB ETUDE

*خلق   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الفرص متدهيل اإلوراءات اإلسارية.

)الجلمعة  التجلري  *الت ثيل 

مكللة   - املحلملة  مكتب   - الكندية 

التوظيف مصرف(.

الشقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم 23 الطلبق الثللث ع لرة اع لرة 
  0000 مراكش  االعراق   زنقة 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

50  حصة    : الديدة لبنى لفحل 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد هشلم لفحل :  200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

200 حصة    : الديد خللد لفحل 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 150   : لفحل  خديجة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 31 الديدة لبنى لفحل عنوانه)ا( 

  0000 شلرع الزرقطوني رقم وليز 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  لفحل  هشلم  الديد 

كندا . كندا كندا.

عنوانه)ا(  لفحل  خللد  الديد 

كندا . كندا كندا.

الديدة خديجة لفحل عنوانه)ا( 

الشقة حرف   1 اقلمة بلهية الع لرة 

 20000 بوزنيقل  املنصورية  أ116 

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 31 الديدة لبنى لفحل عنوانه)ا( 

  0000 شلرع الزرقطوني رقم وليز 

مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117925.

31I

FIBEN

 BROSSERIE PALOMA
SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القلنوني للشركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA 527
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
 BROSSERIE PALOMA SARLAU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
 Daiaa م عنوان مقرهل االوت لعي
 Houri Route 110 Km 14 Ain
 Harrouda Mohammedia -

20800 املح دية .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.9285

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تحويل   2020 نون23   16 املؤرخ في 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 1562.
32I

إئت لنيلت الدريوش

 CHAMAL BOIS
ALUMINIUM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئت لنيلت الدريوش
شلرع عالل بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
 CHAMAL BOIS ALUMINIUM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
الد لرة, زنقة ج رقم 12 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHAMAL BOIS ALUMINIUM

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجلز

 DIVERS , PRESTATION DE

 SERVICE , NÉGOCE EN

.GENERALE

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 92000  -  12 زنقة ج رقم  الد لرة, 

العرائش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اشرف  الحراق  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اشرف  الحراق  الديد 

سلحة مكة رقم 18 92000 العرائش 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اشرف  الحراق  الديد 

سلحة مكة رقم 18 92000 العرائش 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعرائش  بتلريخ 20 نون23 

2020 تحت رقم 955.

33I
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ACDEN

ميطرونيك
إعالن متعدس القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

ميطرمنيك »شركة  املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: مدارة 
زنقة برينيت ملويس فيي٬2 عين 
ال23وة  - 20302 الدار البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
. 1757

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 09 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ضم-اسملج  عل  املوافقة  مليلي: 
لالصول  امل نوح  التقييم  مكذلك 
املنقولة من طرف شركة  مالخصوم  
ماقرار  ميتلليك٬  سممبالج  منيفلكتي2 
سمن  املتزامن  مالحل  االسملج  تنفيذ 

التصفية للشركة املدمجة
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
لالسملج  الفعلي  التلريخ  اقرار  مليلي: 
في الدليل املحدبلتي مالضرائبي بأثر 

روعي اج  1/1/2020
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي:  
ماعطلء  االسملج  منحة  مبلغ  اقرار 
االذن ملجلس االسارة لتح يل منحة  
االسملج و يع املصلريف مالضرائب 

املتكبدة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
ت ت اضلفة فقرة في اخر هذا البند 
الج ع   « التلجي  النحو  عل   حررت 
في  انعقد  الذي  العلسي  غي2  العلم 
االسملج  عل   مافق   9/11/2020
ميطرمنيك   شركة  ضم  طريق  عن 
سممبالج  منيفلكتي2  لشركة   م   ش 
رأس للهل  مجهولة  شركة   ٬ ميتلليك 
٬مقرهل االوت لعي  9.500.000 سرهم 
 2.8 ج  ك   3005 الوطنية  الطريق 

و لعة لخييطة٬الدطلت٬ مقيدة في 

  983 عدس  تحت  التجلري  السجل 

االسهم. و يع  ت لك  كلنت  حيث 

تت2وم  لم  الع لية  ذلك٬  عل   بنلءا 
الشركة.ااصول  لرأس لل  رفع  بأي 

 16.77 .530,89 بلغت  املدله ة 

ك ل تم تح ل الخصوم التي  سرهم  

منحة   سرهم.    .61 .530,89 بلغت 

االسملج بلغت 10.000 .5 سرهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 20 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  57 75.

3 I

SM SOUTH CAPITAL

COMPLYCLEAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID )derrière

 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

COMPLYCLEAR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 387، 

شلرع مح د الخلمس الطلبق 7 رقم 

19. - 20000 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.COMPLYCLEAR

إنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتجلت مطهرة.

 ،387  : االوت لعي  املقر  عنوان 

7 رقم  شلرع مح د الخلمس الطلبق 

19. - 20000 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   250   : بهل  أح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : الديد توفيق عبد الهلسي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : محضر  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

  : الدعيدي  الدالم  عبد  الديد 

250 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

حي  عنوانه)ا(  بهل  أح د  الديد 

رقم   10 القدس مج وعة ألف زنقة 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي   1

املغرب.

الهلسي  عبد  توفيق  الديد 

الطلبق   21 رقم   17 بلوك  عنوانه)ا( 

اامل سيدي ال23نو�سي 20620 الدار 

البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  محضر  سعيد  الديد 

إقلمة ونلن ال23نو�سي ع لرة 8 رقم 7 

 20620 سيدي ال23نو�سي  شطر ب1 

الدار البيضلء املغرب.

الدعيدي  الدالم  عبد  الديد 

الع لرة    تجزئة بلزملن    عنوانه)ا( 

الشقة 7  12000 ت لرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

ممواطن مدي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا(  بهل  أح د  الديد 

رقم   10 القدس مج وعة ألف زنقة 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي   1

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755629.

35I

FIDUCIAIRE

HARI ASSISTANCE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

HARI ASSISTANCE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 315  

تجزئة القرميين طريق عين الشقف 

- 30000 فلس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 6079

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  21 غشت  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

HARI ASSISTANCE  مبلغ رأس للهل 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

القرميين  تجزئة    315 اإلوت لعي 

فلس   30000  - طريق عين الشقف 

املغرب نتيجة ل : املنلفدة.

  315 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

تجزئة القرميين طريق عين الشقف 

- 30000 فلس املغرب. 

م عين:

م  هلرشلي   عزيز    الديد)ة( 

عنوانه)ا( اقلمة مريلن شلرع الجيش 

فلس املغرب   30000 امللكي شقة   

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   19 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3211/2020.

36I
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FIDUCIAIRE

HARI ASSISTANCE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
HARI ASSISTANCE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : 315  

تجزئة القرميين طريق عين الشقف 
- 30000 فلس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 6079
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  07 شتن23  املؤرخ في 
ذات  شركة   HARI ASSISTANCE
رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
القرميين  تجزئة    315 اإلوت لعي 
فلس   30000  - طريق عين الشقف 

املغرب نتيجة الملنلفدة.
م عين:

م  هلرشلي   عزيز    الديد)ة( 
عنوانه)ا( اقلمة مريلن شلرع الجيش 
فلس املغرب   30000 امللكي شقة   

ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
  315 مفي   2020 شتن23   07 بتلريخ 
تجزئة القرميين طريق عين الشقف 

- 30000 فلس املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 21/2020 3.
37I

FIDUCIAIRE

DECOFIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص
FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC

DECOFIL شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
61 زنقة ابن طفيل الحي الصنلعي 

سيدي ابراهيم - 30000 فلس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5 635
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2019 سون23   18 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( اسريس  العلمي  
170 حصة اوت لعية من أصل 0 3 
حدين    )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 
سون23   18 بتلريخ  بطلحي  ع لري 

.2019
تفويت الديد )ة( اسريس  العلمي  
أصل  من  اوت لعية  حصة   170
0 3 حصة لفلئدة  الديد )ة( حدن   
سون23   18 بتلريخ  بطلحي  ع لري 

.2019
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 06/2020 3.
38I

CCJF

MODERN CHEESE FARM
تأسيس شركة املدله ة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 MODERN CHEESE FARM
»شركة املدله ة« 

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
بورڭمن زنقة وعفر ابن حبيب 

،إقلمة املشرق 2، الطلبق اامل. -، 
20000 الدار البيضلء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املدله ة«
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 79.891
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   05
ااسل�سي لشركة املدله ة بلمل يزات 

التللية:

شكل الشركة : شركة املدله ة .
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MODERN CHEESE FARM
صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااوبلن.
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  وعفر  زنقة  بورڭمن 
 - اامل.  الطلبق   ،2 املشرق  ،إقلمة 

20000 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 ميبلغ رأس لل الشركة 

سرهم،
مقدم كللتلجي:

 BENEFIAM INVEST الشركة 
سرهم   1.000 بقي ة  حصة   :  296

للحصة .
 AGROFOOD MAROC الشركة
سرهم   1.000 بقي ة  حصة   :  1

للحصة .
 1   : بوتكراي  الهلشمي  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
الديد ابراهيم بوتكراي :  1 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
1 حصة    : الديد حدن بوتكراي 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
مجلس  أعضلء  أم  املتصرفون 

الرقلبة: 
بوتكراي  الهلشمي  الديد 
بصفته)ا( رئيس مدير علم عنوانه)ا( 
06 شلرع ام كلتوم حي لوبيز  20000 

الدارالبيضلء املغرب
بوتكراي  ابراهيم  الديد 
طريق  متصرف عنوانه)ا(  بصفته)ا( 
الجديدة كلم 15.5 بوسكورة 20000 

الدارالبيضلء املغرب
الديد حدن بوتكراي بصفته)ا( 
شلرع   23-25 عنوانه)ا(  متصرف 
 20000 بولو   بلكلتيل  تجزئة   10

الدارالبيضلء املغرب
مراقب أم مراقبي الحدلبلت :

 SM SOUTH CAPITAL الشركة 
عنوانه)ا(  محلسب  خبي2  )ا(بصفته 
 20000 الراشد  مح د  شلرع   08

الدارالبيضلء املغرب

ااسل�سي  النظلم  مقتضيلت 

توزيع  م  االحتيلطي  بتكوين  املتعلقة 

ااربلح :

اإلسخلر  لتكوين  بلمللئة   5  

اإلحتيلطي م البلقي يتم توزيعه حدب 

قرارات الج ع

 العلم العلسي الدنوي. 

املنصوص  الخلصة  اإلمتيلزات 

عليهل لكل شخص :

ال �سيء.
بقبول  متعلقة  مقتضيلت 

تفويت  لهم  املخول  ااشخلص 
ااسهم متعيين وهلز الشركة املخول 

له البث في طلبلت القبول :

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 16 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 088 75.

39I

ste controle balance sarl

DOMAINE  AZOKRAF
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

DOMAINE  AZOKRAF شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 

1031 شقة 3 طلبق 1  تجزئة ريلض 

االس لعلية مكنلس 50000 مكنلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DOMAINE  AZOKRAF
غرض الشركة بإيجلز : االستغالل 

الزراعي.
ع لرة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
1  تجزئة ريلض  3 طلبق  1031 شقة 
مكنلس   50000 االس لعلية مكنلس 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.500.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
 6.000   : الديد يوسف الغزامي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 6.000   : الديد مح د  الغزامي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 3.000   : طلرق   الديدة فلط ة  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد يوسف الغزامي  عنوانه)ا( 
رقم 79 تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكنلس 50000 مكنلس املغرب.
الديد مح د  الغزامي  عنوانه)ا( 
سمار العزايب ت زكلنة غفدلي تلمنلت  

50000 مكنلس املغرب.
الديدة فلط ة  طلرق  عنوانه)ا( 
رقم 76 تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكنلس 50000 مكنلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد يوسف الغزامي  عنوانه)ا( 
رقم 79 تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكنلس 50000 مكنلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3976.
 0I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ISSIFA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE ISSIFA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي الدمم - 

51050 أكوراي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   1 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE ISSIFA

أشغلل   -  : غرض الشركة بإيجلز 

مختلفة للبنلء

- كراء آليلت ااشغلل الع ومبة.

عنوان املقر االوت لعي : حي الدمم 

- 51050 أكوراي املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ع راني عبد الجبلر :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : مح د  ع راني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الجبلر  عبد  ع راني  الديد 

أكوراي  اإلساري  الحي  عنوانه)ا( 

51050 أكوراي املغرب.

عنوانه)ا(  مح د  ع راني  الديد 

 50080 رفم  10  الوحدة  نجزئة 

مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الجبلر  عبد  ع راني  الديد 

أكوراي  اإلساري  الحي  عنوانه)ا( 

51050 الحلوب املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   12 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3699.
 1I

jurigest

HANEGO IMMOBILIER
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

jurigest
 bd bir anzarane maarif ، 119

20370، casablanca maroc
HANEGO IMMOBILIER شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 8 

شلرع مح د الخلمس - 20300 
الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81209

 26 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HANEGO IMMOBILIER
حيلزة   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
متشييد و يع املبلني لالستخداملت 
الدكنية ام التجلرية ام الصنلعية ام 
املبلني عن  الديلحية متشغيل هده 
,كليل اممشت2كل  طريق التلوي2 ام البيع 

, مبلي طريقة اخر ,
ام  التجزئة  ع ليلت  و يع   -

التقديم ام التطوير العقلري.
- اسارة االيجلرات.

- استعلسة,
- مشرمع حدث للشركلت.

ماالتجلر  مالتصدير  االستي2اس   -
مالشحن م الت ثيل مالد درة لج يع 
الغدائية  ماملواس  مالدلع  املنتجلت 
مه ل كلنت طبيعتهل ممنشلهل مموهتهل 
مصيلنة  مشحن  مت ثيل  شراء   -

املواس  و يع  مبيع  متحويل  ماصالح 

ماالوهزة مقطع الغيلر ماالكددوارات 

املصلسر  و يع  من  ماملنتجلت 

 , مالزراعة  للصنلعة  املخصصة 

مع ومل  مالبحرية  مالتجلرة  املنلوم 

اي نشلط عل  االطالق ,

- انشلء محيلزة ممدله ة متبلسل 

متطوير  متشغيل  متحويل  متلوي2 

ماملصلنع  التجلرية  االصول  و يع 

االخت2اع  مبراءات  الع ل  ممرش 

مالت2اخيص  التجلرية  مالعالملت 

هو  هدفهل  يكون  التي  مالع ليلت 

تنفيد االنشطة املحدسة  ,

و يع املعلمالت   , مبشكل اعم   -

م  املللية  م  الصنلعية  م  التجلرية 

املنقولة م العقلرية , املرتبطة  بشكل 

مبلشر ام غي2 مبلشر بلالشيلء املدكورة 

ام التي من املحت ل ان تعزز   , اعاله 

تحقيقهل م تطويرهل..

 8  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 20300  - الخلمس  مح د  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد الغلجي الكتلني :  30 حصة 

بقي ة 3.000 سرهم للحصة .

حصة   30   : ع رالكتلني  الديد 

بقي ة 3.000 سرهم للحصة .

الديدة نزهة الكتلني :  30 حصة 

بقي ة 3.000 سرهم للحصة .

 10   : الكتلني  الحدن  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الكتلني  الغلجي  الديد 

 20 20 كلليفونيل  ليلت  تجزئة    6

الدارالبيضلء املغرب.

الديد ع رالكتلني عنوانه)ا( م ر 

الريف شلرع عبد اللطيف بن قدمر 

20050 الدارالبيضلء املغرب.
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عنوانه)ا(  الكتلني  نزهة  الديدة 
 20330  2 الطبلري  زنقة   53

الدارالبيضلء املغرب.

الديد الحدن الكتلني عنوانه)ا( 

 20 20 كلليفونيل  ليلت  تجزئة    6

الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة ليل  بن ولون عنوانه)ا( 

 20 20 كلليفونيل  ليلت  تجزئة    6

الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755518.

 2I

STE  LES ABDOS POUR CONSULTATION

 LES ABDOS POUR
CONSULTATION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

 STE  LES ABDOS POUR

CONSULTATION

 N° 426 BLOC 16 HAY RIAD ،

25000، khouribga MAROC

 LES ABDOS POUR

CONSULTATION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26  بلوك 

16 حي الريلض - 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LES  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

ABDOS POUR CONSULTATION

 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 + ماملللية  الضريبية  االستشلرات 

التوطين.
  26  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 25000  - الريلض  حي   16 بلوك 

خريبكة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : الديد عبد الحليم شكلي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : الديد عبد الدالم عتوي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
شكلي  الحليم  عبد  الديد 
16 حي الريلض  26  بلوك  عنوانه)ا( 

25000 خريبكة املغرب.
عتوي  الدالم  عبد  الديد 
92ا تجزئة الحوض حي  عنوانه)ا(   

الريلض 25000 خريبكة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
شكلي  الحليم  عبد  الديد 
16 حي الريلض  26  بلوك  عنوانه)ا( 

25000 خريبكة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  االبتدائية بخريبكة  

2020 تحت رقم 858.

 3I

YF CONSULTING SERVICES

INFO SESSION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

INFO SESSION
 AV MED V N 209 BUREAU N 10

، 14000، KENITRA MAROC
INFO SESSION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 209 

شلريع مح د خلمس اقلمة ع لر 
الطلبق 2  مكتب رقم 10 - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 INFO  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.SESSION
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

-االستشلرات في  التديي2.
 209  : االوت لعي  املقر  عنوان 
ع لر  اقلمة  خلمس  مح د  شلريع 
 1 000  -  10 مكتب رقم    2 الطلبق 

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 800   : ع ري  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد مح د سليم حبلجي :  200 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 800  : ع ري  مصطفى  الديد   

بقي ة 100 سرهم.
الديد مح د سليم حبلجي : 200 

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مصطفى ع ري عنوانه)ا( 
العربي  املغرب   92 رقم  سال  بلوك 

القنيطرة 000 1 قنيطرة املغرب.
حبلجي  سليم  مح د  الديد 
حوزية  م  بلوك   85 رقم  عنوانه)ا( 

القنيطرة 000 1 قنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى ع ري عنوانه)ا( 
العربي  املغرب   92 رقم  سال  بلوك 

القنيطرة 000 1 قنيطرة املغرب
حبلجي  سليم  مح د  الديد 
حوزية  م  بلوك   85 رقم  عنوانه)ا( 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80268.

  I

اسكو كونديل

ABRAXAS STUDIO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اسكو كونديل

26 حي الريحلن الطلبق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضلء 

املغرب

ABRAXAS STUDIO شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 197 

شلرع املقلممة طلبق 6 - 20250 

الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ABRAXAS STUDIO

خدملت   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التصوير الفوتوغرافي.

 197  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 20250  -  6 طلبق  املقلممة  شلرع 

الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
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 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة  ترزا سال كلربونلري :  100 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

كلربونلري  سال  ترزا  الديدة  
 36016 كوليوني  ع23   72 عنوانه)ا( 

ثيلن إيطلليل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
كلربونلري  سال  ترزا  الديدة  
 36016 كوليوني  ع23   72 عنوانه)ا( 

ثيلن إيطلليل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.
 5I

CABINET JOUDY CONSEIL

)ANNA_KAONA(آناـ ـ كاوونا
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
 )ANNA_KAONA(آنلـ ـ كلممنل

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10 شلرع 
الحرية الطلبق الثللث الشقة 5 - 

20000 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ــ  آنل   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.(ANNA_KAONA(كلممنل
اإلعالم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
خدملت،  تقديم  التواصل،  م 

اإلستشلرة في التواصل.
10 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
 -  5 الشقة  الثللث  الطلبق  الحرية 

20000 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
فتحية  العوني  شداس  الديدة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
فتحية  العوني  شداس  الديدة 
سار  املتوكل  تجزئة   17 عنوانه)ا( 
بوعزة 20000 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

فتحية  العوني  شداس  الديدة 
سار  املتوكل  تجزئة   17 عنوانه)ا( 

بوعزة 20000 الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 1 7558.

 6I

فيكوويس

FRIGOBAHJA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

فيكوويس
3  زنقة موريطلنيل الشقة   ويليز ، 

0000 ، مراكش املغرب
FRIGOBAHJA شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي  رقم  19   
الحي الصنلعي سيدي غلنم مراكش  

- 0110  مراكش  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.67815

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  17 ف23اير  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
رأس للهل  مبلغ    FRIGOBAHJA
مقرهل  معنوان  سرهم   500.000
اإلوت لعي  رقم  19   الحي الصنلعي 
  0110  - مراكش   غلنم  سيدي 

مراكش  املغرب  نتيجة ل : خدلرة .
م حدس مقر التصفية ب  رقم  19   
الحي الصنلعي سيدي غلنم مراكش  - 

0110  مراكش  املغرب . 
م عين:

م  بنلني   فلرمق    الديد)ة( 
مراكش     0000 مراكش   عنوانه)ا( 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 7 1156.
 7I

فيكوويس

FRIGOBAHJA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

فيكوويس
3  زنقة موريطلنيل الشقة   ويليز ، 

0000 ، مراكش املغرب
FRIGOBAHJA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 19  
الحي الصنلعي سيدي غلنم  مراكش 

- 0110  مراكش  املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.67815

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 ف23اير   20 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FRIGOBAHJA حل 
رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  معنوان  سرهم   500.000

الصنلعي  الحي    19 رقم  اإلوت لعي 

  0110  - مراكش  غلنم   سيدي 

مراكش  املغرب  نتيجة لخدلرة .

م عين:

م  بنلني   فلرمق    الديد)ة( 

مراكش     0000 مراكش   عنوانه)ا( 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 20 ف23اير 2020 مفي رقم 19  

الحي الصنلعي سيدي غلنم  مراكش - 

0110  مراكش  املغرب .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

08 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 116115.

 8I

MOHAMED SAFRIOUI

CONVIFOOD
إعالن متعدس القرارات

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

CONVIFOOD »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: ع لرة 

طليع رقم 23 محل رقم 6 تجزئة 

الدلحلت زنقة رقم 2 املعلريف  - - 

الدار البيضلء  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.276381

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 02 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

م لوكة  اوت لعية  حصة    50 بيع 

من طرف الديد مح د ع ر مغنوج 

 KSS INVEST لفلئدة شركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

مغنوج  ع ر  مح د  الديد  استقللة 

من منصبه ك دي2

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
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بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

أصبح رأس لل الشركة موزع كللتلجي :  

50  حصة  الديد وليل الصفريوي 

حصة   100 القبلج  مح د  الديد 

شركة KSS INVEST  50 حصة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 989 75.

 9I

ALLOFIDUCIAIRE

QUIMPER TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLOFIDUCIAIRE

 N°5 2EME ETG IMM A BD

 MAATI IBN ZIAD CASABLANCA

 ، 20640، CASABLANCA

MAROC

QUIMPER TRAVAUX شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 61 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2

 N°62 - 20220 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 72613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   1 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.QUIMPER TRAVAUX

 : بإيجلز  الشركة  غرض 
.PROMOTEUR IMMOBILIER

 61  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2
 N°62 - 20220 CASABLANCA

.MAROC
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
  ZITOUNI NABAOUI : الديد 
100 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
 ZITOUNI NABAOUI الديد 
 LOT AL WARDA RUE  0 )عنوانه)ا
 N° 39 S M  20400 CASABLANCA

.MAROC
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
 ZITOUNI NABAOUI الديد 
 LOT AL WARDA RUE  0 )عنوانه)ا
 N° 39 S M  20400 CASABLANCA

MAROC
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 18 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2020 تحت رقم -.

50I

STE FREE BORDERS

STE FREE BORDERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE FREE BORDERS
املج وعة القرمية امالس الطيب 

العليل  سليس فلس ، 30000، فلس 
املغرب

STE FREE BORDERS شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املجلل 
القرمي امالس الطيب العليل سليس 

فلس - 30000 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   18

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FREE BORDERS

االستي2اس    : غرض الشركة بإيجلز 

االثلت  في  التجلرة  مالتصدير/ 

املدتع لة .

املجلل   : االوت لعي  املقر  عنوان 

سليس  العليل  الطيب  امالس  القرمي 

فلس - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : مح د  الخللطي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : عزيز  الخللطي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الخللطي مح د عنوانه)ا( 

امالس الطيب العليل امالس الطيب فلس 

30000 فلس املغرب.

الديد الخللطي عزيز عنوانه)ا( 5 

782000 ملنط ال  شلرع ارصونلفلل  

ملنط ال ووجي   78200 ووجي فرندل 

فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الخللطي مح د عنوانه)ا( 

امالس الطيب العليل امالس الطيب فلس 

30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3367/2020.

51I

CBG CONSULTING

SMBOK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CBG CONSULTING

 5BD ABDELLAH BEN YACINE

 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC

SMBOK شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي حكم 3 
زنقة   رقم 76 شلرع ابن تلشفين - 

20000  الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.225023

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 يونيو   19 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

مبلغ    SMBOK الوحيد  الشريك 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
3 زنقة    مقرهل اإلوت لعي حي حكم 
  20000  - 76 شلرع ابن تلشفين  رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء  الدار 

تصفية مبكرة.

م حدس مقر التصفية ب حي حكم 
3 زنقة   رقم 76 شلرع ابن تلشفين - 

20000 الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( مح د  بلغو م عنوانه)ا( 
شلرع   76 رقم  زنقة     3 حكم  حي 

الدار البيضلء    20000 ابن تلشفين 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 739311.

52I
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STREET BUSINESS CENTER

LOUPIOT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STREET BUSINESS CENTER
ع لرة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
وليز، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب
LOUPIOT شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي لطلبق 
اار�سي، رقم 35 زامية طريق اللة 

أس لء م اامي2 مجي العهد حي التالل - 
000    الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.285
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  0 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
مبلغ    LOUPIOT الوحيد  الشريك 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
مقرهل اإلوت لعي لطلبق اار�سي، رقم 
35 زامية طريق اللة أس لء م اامي2 مجي 
000    الصويرة   - العهد حي التالل 
: عدم مووس نشلط  املغرب نتيجة ل 

تجلري.
لطلبق  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
اللة  طريق  زامية   35 رقم  اار�سي، 
أس لء م اامي2 مجي العهد حي التالل - 

000    الصويرة املغرب. 
م عين:

م  تلبتي  سفيلن    الديد)ة( 
    000 التالل  حي   35 عنوانه)ا( 
)ة(  ك صفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللصويرة  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 285.
53I

STE FICOGEMISS

SBIMAGRI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطلبق الدفلي حي بلم، 33250، 

ميدور املغرب
sbimagri شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
ابن خلدمن ميدور 33300 ميدور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.sbimagri
: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

ااشغلل الفالحية.
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
ميدور   33300 ابن خلدمن ميدور 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد مرمان الصبيحي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مرمان الصبيحي عنوانه)ا( 
الشقة   3 طلبق  غلندي  شلرع   5
الدار  املعلريف  الطبيب  تجزئة   5
البيضلء  الدار   20330 البيضلء  

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مرمان الصبيحي عنوانه)ا( 
الشقة    3 طلبق  غلندي  شلرع   5
الدار  املعلريف  الطبيب  تجزئة   5
البيضلء  الدار   20330 البيضلء  

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  االبتدائية ببومللن  

2020 تحت رقم 396.

5 I

STE FICOGEMISS

BOUALLAG IRRIGATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطلبق الدفلي حي بلم، 33250، 

ميدور املغرب
BOUALLAG IRRIGATION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار فرط 

و لعة سيدي بوطيب ميدور 
33250 ميدور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   02
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOUALLAG IRRIGATION
:  االشغلل  غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة أم البنلء
 مقلمل في االشغلل الفالحية.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 
فرط و لعة سيدي بوطيب ميدور 

33250 ميدور املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : بوعالك  اح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : الديد مصطفى بوعالك 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوعالك  اح د  الديد 

سمار الكراكر ترندت العرولن 33300 

امطلط الحلج املغرب.

بوعالك  مصطفى  الديد 
 33300   22 زنقة مراكش  عنوانه)ا( 

امطلط الحلج املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوعالك  اح د  الديد 

سمار الكراكر ترندت العرولن 33300 

امطلط الحلج املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  االبتدائية ببومللن  

2020 تحت رقم 397.

55I

sofoget

AIT BENAISS CASH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

AIT BENAISS CASH شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  سيدي 

سلي لن شلرع مح د الخلمس محل 
رقم 139 - ---- سيدي سلي لن 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2985
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AIT  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BENAISS CASH
تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااموال.
سيدي    : عنوان املقر االوت لعي 
سلي لن شلرع مح د الخلمس محل 
سلي لن  سيدي   ----  -  139 رقم 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : احرك  مريم  الديدة  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 1000  : احرك  مريم  الديدة  

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  احرك  مريم  الديدة  

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  القنيطرة  الديدة 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  سلي لن   بديدي  االبتدائية 

23 نون23 2020 تحت رقم 5 2.
56I

فيكوويس

 AIT MANZAR
INGINEERING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 تد ية الشركة

فيكوويس
3  زنقة موريطلنيل الشقة   ويليز ، 

0000 ، مراكش املغرب

  AIT MANZAR INGINEERING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل االوت لعي  تلغزامي 

22- تجزئة يعقوب املنصور بوكلر 

1  الطلبق الخلمس شقة رقم 23 

مراكش املنلرة - 0000  مراكش 

املغرب .

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

105385

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى   

تم تغيي2   2020 شتن23   25 املؤرخ في 

 AIT MANZAR« تد ية الشركة من

 AIT« إج    «  INGINEERING

. « MANZAR ENGINEERING

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117639.

57I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SCALPING RENT CAR SRC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

  SCALPING RENT CAR SRC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية املر�سى  العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. SCALPING RENT CAR SRC
تأوي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق.
املنطقة   : عنوان املقر االوت لعي 
 70000  - العيون  الصنلعية املر�سى  

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : منتصي2  اع لر  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  منتصي2  اع لر  الديد 
حي موالي رشيد الشطر التلني منلزل 
مالل  بني   23000 القدس   مدرسة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  منتصي2  اع لر  الديد 
حي موالي رشيد الشطر التلني منلزل 
مالل  بني   23000 القدس   مدرسة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2875/2020.
58I

ste al moustakbal conseil

 STE LES GRANDS
 CHANTIERS DES TRAVAUX
MEDITERRANEENS GCTM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STE LES GRANDS

 CHANTIERS DES TRAVAUX

 MEDITERRANEENS GCTM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 5  

شلرع موالي رشيد اطلس فلس - 

30000 فلس  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 LES GRANDS CHANTIERS DES

 TRAVAUX MEDITERRANEENS

.GCTM

مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أع لل أم تشييد متنوعة

مقلمل هندسة مدنية

تلور استي2اس متصدير.

  5 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

 - فلس  اطلس  رشيد  موالي  شلرع 

30000 فلس  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الهلسي  عبد  اسريس  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الهلسي  عبد  اسريس  الديد 
الوفلق  تجزئة   992 رقم  عنوانه)ا( 

زماغة 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الهلسي  عبد  اسريس  الديد 
الوفلق  تجزئة   992 رقم  عنوانه)ا( 

زماغة 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   12 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3066.

59I

ساسي ماصل

UNIVER IM PRO
إعالن متعدس القرارات

ساسي ماصل

شلرع الدلطلن موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحدي ة املغرب

UNIVER IM PRO »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: املج ع 

الدكني الخزامى ع لرة رقم 39 شقة 
رقم 5 - 32000 الحدي ة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.2979

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

نشلط الشركة.

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املدله لت متوزيع ااسهم.

عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مليلي: تد ية م تعيين صالحيلت إسارة 

متفويض الصالحيلت.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 556.
60I

sofoget

DIGILOAD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
DIGILOAD شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 
59 إقلمة موالي عبدالعزيز شلرع 

موالي عبدالعزيز رقم    - 000 1  
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DIGILOAD
غرض الشركة بإيجلز : طبلعة 

بيع اللوازم املكتبية
 برمجة   متحليل متص يم .

عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 
شلرع  عبدالعزيز  موالي  إقلمة   59
  1 000  - موالي عبدالعزيز رقم    

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الع لمي  نزار  أح د  الديد  
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الع لمي  نزار  أح د  الديد    

1000 بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الع لمي  نزار  أح د  الديد  
القنيطرة   1 000 املغرب  عنوانه)ا( 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الع لمي  نزار  أح د  الديد  
عنوانه)ا( القنيطرة 000 1 القنيطرة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم -.
61I

LB COMPTA

SETIRRA SARL
إعالن متعدس القرارات

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SETIRRA SARL »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 
18 زنقة سبي�سي رقم 11 بلفدير 

الدارالبيضلء - 20300 الدارالبيضلء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.58311
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 06 أبريل 2017
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
 500 فوت  املختلر  بنيلسين  الديد 
في  ي تلكهل  التي  اوت لعية  حصة 

شركة ستي2ا للديد بنيلسين عبدهللا
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
من  مختلر  بنيلسين  الديد  استقللة 
متعيين  الشركة  ك دي2  منصبه 

الحلمل  عبدهللا  بنيلسين  الديد 

 BJ3 5099 رقم  الوطنية  لبطلقة 

ك دي2 وديد ملدة غي2 محدمسة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الشركلء:  مدله ة   6 رقم  بند 

الذي ينص عل  مليلي: الديد بنيلسين 

200000.00 سرهم مالديدة  عبدهللا 

مصبلحي نزهة 800000.00 سرهم
بند رقم 7 رأس لل الشركة: الذي 

ينص عل  مليلي: 1000000.00 سرهم 

مقدم عل  10000 حصة اوت لعية 

يلي:   ك ل  الشركلء  عل   مموزعة 

2000 حصة  الديد بنيلسين عبدهللا 

نزهة  مصبلحي  مالديدة  اوت لعية 

8000 حصة اوت لعية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 17 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أبريل 2017 تحت رقم 00632235.

62I

بللم فيديس ش م م

PALM BAT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

بللم فيديس ش م م

169 شلرع مح د بوزيلن , فرحتين 

9 الطلبق الرابع رقم 15 سيدي 

عث لن، 20700، الدار البيضلء 

املغرب

PALM BAT شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 

اللة اليقوت مزنقة العرعلر ع لرة 9 

اقلمة كلليس الطلبق الرابع رقم 17 - 

20250 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PALM  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.BAT

انحلز كل   : غرض الشركة بإيجلز 

الع ومية  مااشغلل  البنلء  أع لل 

الجبص  فن  مترصيص،  بنلء  من   ،

مالصبلغة

بيع مواس البنلء م نقل البضلئع.

زامية   : االوت لعي  املقر  عنوان 

العرعلر  مزنقة  اليقوت  اللة  شلرع 

اقلمة كلليس الطلبق الرابع   9 ع لرة 

البيضلء  الدار   20250  -  17 رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د صلبر :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : الديد عبد الكريم حمي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  صلبر  مح د  الديد 

حي القدس تجزئة املنزه شلرع االملم 

سيدي   53 رقم  حنبل   بن  اح د 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي 

املغرب.

الديد عبد الكريم حمي عنوانه)ا( 

حي القدس تجزئة املنزه شلرع االملم 

سيدي   53 رقم  حنبل   بن  اح د 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  صلبر  مح د  الديد 

حي القدس تجزئة املنزه شلرع االملم 

سيدي   53 رقم  حنبل   بن  اح د 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي 

املغرب.

الديد عبد الكريم حمي عنوانه)ا( 

حي القدس تجزئة املنزه شلرع االملم 

سيدي   53 رقم  حنبل   بن  اح د 

البيضلء  الدار   20620 ال23نو�سي 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756010.

63I

COMPT NET

دومو داري
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

سممو ساري شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

الشهداء مغلرة الج ل رقم 33 مودة 

- 60000 مودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.23065

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2019 تقرر حل  11 سون23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

 10.000 مبلغ رأس للهل  سممو ساري  

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

الشهداء مغلرة الج ل رقم 33 مودة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مودة   60000  -

أزمة اقتصلسية ممنلفدة غي2 علسلة.

شلرع  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

الشهداء مغلرة الج ل رقم 33 مودة 

- 60000 مودة املغرب. 

م عين:

الديد)ة(  زكريلء   بزة م عنوانه)ا( 

 33 شلرع الشهداء مغلرة الج ل رقم 

مودة 60000 مودة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
شلرع   : بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 
الشهداء مغلرة الج ل رقم 33 مودة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2816.
6 I

sofoget

SAFE WHEEL TRANSPORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 SAFE WHEEL TRANSPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 
زنقة 258 رقم 29 مكتب 2 - 000 1  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SAFE  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.WHEEL TRANSPORT
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين
نقل البضلئع.

عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 
زنقة 258 رقم 29 مكتب 2 - 000 1  

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : كليلطي  رولء  الديدة  
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : كليلطي  رولء  الديدة    
بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
مصفلت ممواطن الشركلء :

كليلطي عنوانه)ا(  رولء  الديدة  
القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

وواس بوعشرة عنوانه)ا(  الديد  
القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80267.

65I

sofoget

INVEST FOR CONSEIL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
INVEST FOR CONSEIL شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 
30 زقة مصر - 000 1 القنيطرة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.INVEST FOR CONSEIL
مكتب     : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدراسلت.
عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 
القنيطرة    1 000  - مصر  زقة   30

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : و لل عطلري  الديد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 1000  : عطلري  و لل  الديد    

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
و لل عطلري عنوانه)ا(  الديد  

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
و لل عطلري عنوانه)ا(  الديد  

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  8030.
66I

MATAHRI ABDERRAHIM

SETTI TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة مليلي حي الدالم بركلن ، 

63300، بركلن املغرب
SETTI TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 
103 زنقة مليلي حي الدالم بركلن - 

63300 بركلن املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

7 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SETTI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.TRANS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اامتعة غي2 املصحوبة

نقل البضلئع مطنيل م سمليل.

عنوان املقر االوت لعي : رقم 103 

زنقة مليلي حي الدالم بركلن - 63300 

بركلن املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد الرزاق ستي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد الرزاق ستي عنوانه)ا( 

بركلن  الدالم  حي  مليلي  زنقة   92

63300 بركلن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد الرزاق ستي عنوانه)ا( 

بركلن  الدالم  حي  مليلي  زنقة   92

63300 بركلن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 99/2020 .

68I

FIGENOUV

PARFAIT GENIE CIVIL« PGC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

FIGENOUV
شلرع النصر ع لرة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 50050، مكنلس املغرب
  PARFAIT GENIE CIVIL« PGC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة 10 
ع لرة 19 تجزئة سلرة مرولن 1 - 

50050 مكنلس املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.501 7

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   1.900.000«
 2.000.000« إج   سرهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم« 

نقدية أم عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 3999.
69I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

MD COURTAGE MAROC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

 21 شلرع إبن سينل ، 20210، الدار 
البيضلء املغرب

MD COURTAGE MAROC شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي  21 شلرع 
إبن سينل - 20210 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.35 573

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
مبلغ    MD COURTAGE MAROC
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
مقرهل اإلوت لعي  21 شلرع إبن سينل 
- 20210 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشركلء .
م حدس مقر التصفية ب  21 شلرع 
البيضلء  الدار   20210  - سينل  إبن 

املغرب. 
م عين:

م  كريبعة  نزهة    الديد)ة( 
رمستلن  تجزئة  لدلسفة  عنوانه)ا( 
فيال 5  20000 الدار البيضلء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 987 75.
70I

FICAGEST

PART PLUS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
مفلة شريك

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
PART PLUS  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
الكرم رقم 326  طريق اسفي  
مراكش 0000  مراكش املغرب.

مفلة شريك
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 6865
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تم اإلعالم 
م  العورف   حدن  الشريك  بوفلة 
 
ً
تبعل الورثة  عل   حصصه  توزيع 
أكتوبر   09 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بللشكل ااتي :
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 83   ، مح د العورف   الديد)ة( 

حصة .

 83   ، عشي2   فلط ة   الديد)ة( 

حصة .

 62   ، عشي2   علئشة  الديد)ة( 

حصة .

  5   ، الديد)ة( كري ة  العورف  

حصة .

 91 الديد)ة( سفيلن العورف  ،  

حصة .

 91   ، اشرف العورف   الديد)ة( 

حصة .

  5   ، الديد)ة( ميدرة العورف  

حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117936.

71I

الحدين فلضيل

CAFE NOUR.S

عقد تديي2 حر اصل تجلري )ااشخلص 

املعنويون(

عقد تديي2 حر اصل تجلري

CAFE NOUR.S

ب قت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 19 

 CAFE NOUR.S أكتوبر 2020 أعطى

 93389 التجلري  بللسجل  املسجل 

حق  ب راكش  التجلرية  بلملحك ة 

التديي2 الحر لألصل التجلري الكلئن 

ع لرة  9،  الدعلسة  سار  إقلمة  ب 

الطلبق اار�سي املتجر رقم 2 ،مراكش 

لفلئدة  املغرب  مراكش    0000  -

سنة   3 ملدة   BENNISSI NABIL

تبتدئ من 01 نون23 2020 م تنتهي في 

2023 مقلبل مبلغ شهري  31 أكتوبر 

قي ته 3.500 سرهم.

72I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE EL AALAMIYINE
TRADIV SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM
رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواس لح ر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

 STE EL AALAMIYINE TRADIV

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

05 قصبة زيلني ريصلني - 50 52 

الريصلني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.8 55

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   17 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤملية املحدمسة

  EL AALAMIYINE TRADIV SARL

مبلغ رأس للهل 0.000  سرهم معنوان 

مقرهل اإلوت لعي رقم 05 قصبة زيلني 
املغرب  الريصلني   52 50  - ريصلني 

نتيجة ل : نتيجة لم تنجح الشركة في 
ربح اي صفقة منذ نشأتهل.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 52 50  - ريصلني  زيلني  قصبة   05

الريصلني املغرب. 

م عين:

م  العللمي  مح د   الديد)ة( 

ريصلني  ماجي  مالس  قصر  عنوانه)ا( 

ك صفي  املغرب  الريصلني   52 50

)ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 357.

73I

COFISAM

PETROLIFE SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

COFISAM
ع لرة 65,  الطلبق االمل  تجزئة  
مدرمر 1 شلرع الحدن الثلني ، 

12000، ت لرة املغرب
PETROLIFE SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 518، 
تجزئة عين الحيلة 1،شقة رقم 2 
الصخي2ات ،ت لرة. - 12000 ت لرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

131 03
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PETROLIFE SARL
-بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مدتلزملت الديلرات م لوازمهل
-مسيط في االيراس م االست2اس .

عنوان املقر االوت لعي : رقم 518، 
 2 رقم  1،شقة  الحيلة  عين  تجزئة 
ت لرة   12000  - ،ت لرة.  الصخي2ات 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد مح د يونس بنيس :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : ابراعوز  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
بنيس  يونس  مح د  الديد 
1،رقم  عنوانه)ا(  تجزئة عين الحيلة 

ت لرة   12000 الصخي2ات    518

املغرب.

عنوانه)ا(  ابراعوز  مح د  الديد 

 112 رقم   3 بلوك  الدالم  تجزئة 

انزكلن   86360 انزكلن  الدشي2ة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  نصري  منية  الديدة 

 ،1 الحيلة  عين  تجزئة   ،518 رقم 

الصخي2ات   12000 ت لرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

7 I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SAHARA TRADING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

SAHARA TRADING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  املنطقة 

الصنلعية املر�سى96 ش  العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   28

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SAHARA TRADING
استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 
متوزيع زيوت التشحيم مقطع الغيلر.

املنطقة    : عنوان املقر االوت لعي 
 - العيون  ش   املر�سى96  الصنلعية 

70000 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
سري�سي  الرحيم  عبد  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
سري�سي  الرحيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( زنقة مصطفى املعني رقم 6 
انزكلن   86603 الحي الحدني انزكلن 

ايت ملول املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
سري�سي  الرحيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( زنقة مصطفى املعني رقم 6 
انزكلن   86603 الحي الحدني انزكلن 

ايت ملول املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2876/2020.
75I

Tigos

BNI HLAL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 70
20000، الدار البيضلء املغرب

BNI HLAL »شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 26 شلرع 

مرس الدلطلن الطلبق 1 الشقة 3 

- - الدار البيضلء املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.352091

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020

ااسل�سي  النظلم  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيلت القلنون: تغيي2 

من  الوحيد  للشريك  العلئلي  اإلسم 

موفرير إج  الرائدي

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755963.

76I

ائت لنية لرفيد

ALCANTARIA TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية لرفيد

شلرع مللك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 

ع لرة املحيط, طلبق الثلني رقم: 1 

، 92000، العرائش املغرب

ALCANTARIA TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم: 8 

قيدلرية الصفلء شلرع عالل بن 

عبدهللا رقم:35 العرائش 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   03

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ALCANTARIA TRANS
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املتنوع 
النقل الشخ�سي

نقل البضلئع الوطنية.
 8 رقم:   : االوت لعي  املقر  عنوان 
بن  عالل  شلرع  الصفلء  قيدلرية 
 92000 العرائش  رقم:35  عبدهللا 

العرائش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
عبدالص د  الزعيم  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عبدالص د  الزعيم  الديد 
الصفلء  قيدلرية   8 رقم:  عنوانه)ا( 
رقم:35  عبدهللا  بن  عالل  شلرع 

92000 العرائش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عبدالص د  الزعيم  الديد 
الصفلء  قيدلرية   8 رقم:  عنوانه)ا( 
رقم:35  عبدهللا  بن  عالل  شلرع 

92000 العرائش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللعرائش   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 1025.
77I

ائت لنية الشريفي مبلرك

 Ste NOUN  نون تراديف
TRADIV

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

ائت لنية الشريفي مبلرك
حي الرولفلهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب
  Ste NOUN TRADIV  نون تراسيف

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي تي2ت 

الدفل  زنقة حلحل بلوك ب رقم 02 

- 81000 كل يم املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   28

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
نون   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. Ste NOUN TRADIV  تراسيف

االشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة ام البنلء 

بيع لوازم املكتبية .

: حي تي2ت  عنوان املقر االوت لعي 

 02 الدفل  زنقة حلحل بلوك ب رقم 

- 81000 كل يم املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ليتوس علسل  :  350 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 350   : حدن  املديوني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 300   : مح د  املديوني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  علسل   ليتوس  الديد 

كل يم   81000 تي2ت   املصل   حي 

املغرب.

املديوني حدن عنوانه)ا(  الديد 

حي املركز  81006 اسل املغرب.

الديد املديوني مح د عنوانه)ا( 

سمار اسرير 81000 كل يم املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
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الديد ليتوس علسل عنوانه)ا( حي 

املصل  تي2ت  81000 كل يم املغرب

املديوني حدن عنوانه)ا(  الديد 

حي املركز 81006 اسل املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

28 أكتوبر  بتلريخ  االبتدائية بكل يم  

2020 تحت رقم 281.

78I

AGIL CONSEIL

JOUHRA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JOUHRA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

البهجة املرابطين الدعلسة مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.78905

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

العلبدين  زين  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   33 الجوهري 

)ة(  الديد  100 حصة لفلئدة   أصل 

أكتوبر   07 بتلريخ  الجوهري  رشيد 

.2020

نبيل الجوهري  )ة(  تفويت الديد 

 100 حصة اوت لعية من أصل   33

رشيد  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

الجوهري بتلريخ 07 أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   25 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117689.

79I

SAGASUD

MED EL ATRACH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شلرع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
MED EL ATRACH شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الوكللة 1 
بلوك F رقم 752 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
33707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MED  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.EL ATRACH
و يع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مالتصدير،  االستي2اس  النقل،  انواع 
تجلري  نشلط  كل  علمة،  تجلرة 

صنلعي مالحي مخدملتي.
عنوان املقر االوت لعي : الوكللة 1 
 70000  - العيون   752 رقم   F بلوك 

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد مح د االطراش 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 1000  : الديد مح د االطراش   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د االطراش عنوانه)ا( 

سمار الطلبة اح د اع ر امالس تلي ة 

83350 امالس تلي ة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د االطراش عنوانه)ا( 

سمار الطلبة اح د اع ر امالس تلي ة 

83350 امالس تلي ة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   05 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم  265.

80I

COMPTAFFAIRES

TRANSPORT ESSAAD

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مفلة شريك

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TRANSPORT ESSAAD  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ريلض 

الدالم رقم 173 - 28800 املح دية 

املغرب.

مفلة شريك

رقم التقييد في السجل التجلري 

.12655

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم اإلعالم  20 نون23  املؤرخ في 

لعالمي  مصطفى  الشريك   بوفلة 

 
ً
تبعل الورثة  عل   حصصه  توزيع  م 

نون23   10 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بللشكل ااتي :

 66   ، فتيحة  سعوس   الديد)ة(  

حصة .

 72   ، لعالمي   غزالن  الديد)ة( 

حصة .

 72   ، لعالمي   اي لن  الديد)ة( 

حصة .

 1 5   ، يونس لعالمي   الديد)ة( 

حصة .

  ، مح د أمين لعالمي   الديد)ة( 

5 1 حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 30 نون23 

2020 تحت رقم 1599.

81I

CAF MANAGEMENT

EM TELECOM

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهنلء ، 

20210، الدار البيضلء املغرب

EM TELECOM شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 3 زنقة 

بوان سي وور الطلبق اامل الشقة 

3 بوركون - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.2975 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

علوي  فيصل   )ة(  تفويت الديد 

أصل  من  اوت لعية  حصة   700

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة    .900

أكتوبر   28 بتلريخ  املجيدي  املهدي 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 18 753.

82I
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AGIL CONSEIL

JOUHRA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 تد ية الشركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JOUHRA شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي سمار 
البهجة املرابطين الدعلسة مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
78905

 ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تم تغيي2  07 أكتوبر  املؤرخ في 
إج    »JOUHRA« تد ية الشركة من 

. »JOUHRA TECH«
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   25 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117589.
83I

COMPTA DAK

LHASSANE PÊCHE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شلرع مح د فلضل الد الجي 

حي الدالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

LHASSANE PÊCHE  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
لفطيحلت زنقة الشيخ مح د 

االغضف الطلبق الدفلي رقم 372  
- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
16791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. LHASSANE PÊCHE
نشلط   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بلئعي ااس لك
الدلع مااشخلص لحدلب  نقل 

الغي2
النقل املحلي مالدمجي

نقل البضلئع مالنقل امل23س
أع لل متنوعة متقديم خدملت

ممنفذ  الطريق  عل   املدلعدة 
الديلرة

كلفة اانشطة الديلحية
بيع مواس البنلء بللج لة مالتجزئة. 

بنلء علم
تث ين ممعللجة متج يد متغليف 

محفظ املأكوالت البحرية،
تدويق ااس لك الطلزوة مامل23سة 
ماملج دة مالقشريلت ماملحلر مو يع 
منتجلت املأكوالت البحرية ااخر  في 
التجلرة  مالدملية.  الوطنية  ااسواق 
من  مالتعلقد  مالتصدير  ماالستي2اس 

البلطن.
الدفن  و يع  متشغيل  تجهيز 
مالصيد  الشحن  بصنلعة  الخلصة 

بشكل علم.
إنشلء متشغيل أي محطة معللجة 
لج يع  محفظ  متحويل  متعبئة 

املنتجلت.
و يع  متشغيل  متأوي2  تركيب 
الخلصة  الت23يد  مرافق  أم  املصلنع 
مأي  ااس لك  محفظ  ب عللجة 

مأكوالت بحرية أخر .
الوطني  ال23ي  مالنقل  التأوي2 
مالدمجي لج يع موهلت و يع البضلئع 
ماملعدات الثقيلة مالشخصية ممكالء 

الشحن ؛

و يع ع ليلت النقل العلبر مال23ي 
مالبحري مالجوي بج يع أنواعهل.

و يع ع ليلت املنلملة مالتخزين 
 ، مالبضلئع  الغذائية  املواس  لج يع 
بللشلحنلت  النقل  ع ليلت  مو يع 

مالج لرك مالتخزين ؛
الع ولة   ، العلمة  التجلرة 
الخدمة.  تقديم   ، مالد درة 

الحراسة ماامن الخلص
نشلط  اي  البلطن  من  التعلقد 
أم استخدام  الع للة  يتطلب تدخل 
معدات صنلعية أم زراعية أم تجلرية

مبيع متأوي2 و يع املركبلت  شراء 
الحلفالت  الخصوص:  موه  معل  
مالشلحنلت  مالحلفالت  الصغي2ة 

مالجرارات مغي2هل
الع ليلت  و يع   ، علم  مبشكل 
املرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 
بنشلطهل لتعزيز ن و الشركة متطورهل 
حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
مح د  الشيخ  زنقة  لفطيحلت 
االغضف الطلبق الدفلي رقم 372  - 

73000 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد ح لسي الحدن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد ح لسي الحدن عنوانه)ا( 
مح د  الشيخ  زنقة  لفطيحلت  حي  
االغضف رقم 372   73000 الداخلة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد ح لسي الحدن عنوانه)ا( 
مح د  الشيخ  زنقة  لفطيحلت  حي  
االغضف رقم 372   73000 الداخلة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  
سون23 2020 تحت رقم 1135/2020.

8 I

TFR MAROC

ABRAJ DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TFR MAROC

 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

ABRAJ DISTRIBUTION   شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

املدلر رقم 11 الطلبق الدفلي الحي 

الصنلعي مراكش مراكش 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

81 51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2017 أبريل   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ABRAJ : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.  DISTRIBUTION

املدلممة   : غرض الشركة بإيجلز 

في املواس ا

املية ممواس الرصلص

االستي2اس م التصدير

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الطلبق الدفلي الحي   11 املدلر رقم 

  0000 مراكش  مراكش  الصنلعي 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
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الفلئدة  الكريم  عبد  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الفلئدة  الكريم  عبد  الديد 
 11 رقم  املدلر  تجزئة  عنوانه)ا( 
الصنلعي  الحي  الدفلي  الطلبق 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الفلئدة  الكريم  عبد  الديد 
 11 رقم  املدلر  تجزئة  عنوانه)ا( 
الصنلعي  الحي  الدفلي  الطلبق 

مراكش 0000  مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   06 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2027 تحت رقم 68 18.
85I

FCG AL AMANE

 LAHOUI ET BACHICH
ASSAINISSEMENT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

 LAHOUI ET BACHICH
ASSAINISSEMENT شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 
التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي املغرب 
العربي رقم 1089 طلبق اامل  - 

12000 ت لرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.128767

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 نون23   20 في  املؤرخ 
املدؤملية  ذات  شركة  حل 
 LAHOUI ET BACHICH املحدمسة 
ASSAINISSEMENT  مبلغ رأس للهل 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

رقم  العربي  املغرب  حي  اإلوت لعي 
ت لرة   12000  - طلبق اامل    1089
عدم القدرة عل    : املغرب نتيجة ل 

مزاملة النشلط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
املغرب العربي رقم 1089 طلبق اامل  

- 12000 ت لرة املغرب. 
م عين:

م  بلشيش  الحبيب   الديد)ة( 
رقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا( 
1089 12000 ت لرة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 62  .

86I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 MOON MANAGEMENT
LTD

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

 MOON MANAGEMENT LTD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : شلرع 
عبد الكريم الخطلبي اقلمة وواس 
ع لرة 109 شقة رقم 3  الطلبق 
الثللث , مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.73527

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
 MOON MANAGEMENT حل 
شركة ذات مدؤملية محدمسة   LTD
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس للهل 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
اإلوت لعي شلرع عبد الكريم الخطلبي 
اقلمة وواس ع لرة 109 شقة رقم 3  
  0000  - مراكش   , الثللث  الطلبق 
السبلب  نتيجة  املغرب  مراكش 

خلصة.
م عين:

الديد)ة( مونية  رويح م عنوانه)ا( 
  0000 سمارالحدنية غ لت مراكش 
مراكش املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
شلرع  مفي   2020 أكتوبر   21 بتلريخ 
وواس  اقلمة  الخطلبي  الكريم  عبد 
الطلبق    3 رقم  شقة   109 ع لرة 
مراكش    0000  - مراكش   , الثللث 

املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117996.
87I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ATLAS DE LA MINOTERIE-
SARL

إعالن متعدس القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكنلس ، 50000، 
مكنلس املغرب

 ATLAS DE LA MINOTERIE-SARL
»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي:  1 طريق 
طنجة   - - سيدي قلسم املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.15077
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
مفلة الشريك 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي:  

انتقلل حصص في الشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

نهلية مهلم مدي2 الشركة

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

التديي2 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تقرير مفلة الشريك  ح يش الهلسي

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

في  حصص  انتقلل  عل   املصلسقة 

الشركة عن طريق اإلرث

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

ح يش  الديد  الهللك   مهلم  نهلية 

الهلسي ك دي2 للشركة

بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

تديي2 الشركة من طرف الديد لطفي 

ح يش مالديد زهي2 ح يش ملدة غي2 

محدمسة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 26 بتلريخ  االبتدائية بديدي قلسم  

نون23 2020 تحت رقم 562.

88I

و لل الصدقي محلسب معت د

شركة  مريت مديترانيان
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

و لل الصدقي محلسب معت د

شلرع ابن سينلء رقم 86 الخ يدلت 

، 15000، الخ يدلت املغرب

شركة  مريت مديت2انيلن شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم233 

ايت ايكو املركز سائرة ممللس 

الخ يدلت - 15000 الخ يدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

291 7
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة    : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

مريت مديت2انيلن.
مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مالبنلء-االست2اس  املختلفة  االشغلل 

مالتصدير-املفلمضة.
رقم233   : عنوان املقر االوت لعي 
ممللس  سائرة  املركز  ايكو  ايت 
الخ يدلت   15000  - الخ يدلت 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

10.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد بنخي2 مصطفى 
حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد بنخي2 مصطفى عنوانه)ا( 
سمار ايت عبد هللا ابت امنلصف ايت 

ايكو  15000 الخ يدلت املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد بنخي2 مصطفى عنوانه)ا( 
سمار ايت عبد هللا ابت امنلصف ايت 

ايكو  15000 الخ يدلت املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللخ يدلت   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1282.
89I

CAMANAB

GLOBALREBAHI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة
CAMANAB

 RUE DE MEXIQUE N°19 87
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

globalrebahi شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

 Tanger, معنوان مقرهل اإلوت لعي

 87, RUE DE MEXIQUE Etage 1

 90000 - 29117/N°4 )T.F. : 06

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.globalrebahi

غرض الشركة بإيجلز :  

 Import Export de Produit

.Artisanal

 Tanger,  : عنوان املقر االوت لعي 

 87, RUE DE MEXIQUE Etage 1

 N°4 )T.F. : 06/29117 - 90000

طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  YOUNES EL GOUMIRI الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   :  250

للحصة .

 MOHAMED KHOUYA الديد 

CHERKAOUI  :  250 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة .

 NAJAT REBAHI :  250 الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 KHALIL KHOUYA الديد 

CHERKAOUI :  250 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

  YOUNES EL GOUMIRI الديد 
 B.P.686 DUBAI E.A.U. عنوانه)ا( 

.00000 DUBAI E.A.U
 MOHAMED KHOUYA الديد 
 ,87 عنوانه)ا(    CHERKAOUI
 RUE DE MEXIQUE Etage 1 N°4

.90000 Tanger MAROC
 NAJAT REBAHI الديدة 
 RUE DE MEXIQUE  ,87 عنوانه)ا( 
 Etage 1 N°4 90000 Tanger

.MAROC
 KHALIL KHOUYA الديد 
 ,87 عنوانه)ا(    CHERKAOUI
 RUE DE MEXIQUE Etage 1 N°4

.90000 Tanger MAROC
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
 YOUNES EL GOUMIRI الديد 
 B.P.686 DUBAI E.A.U. عنوانه)ا( 

00000 DUBAI E.A.U
 MOHAMED KHOUYA الديد 
 ,87 عنوانه)ا(    CHERKAOUI
 RUE DE MEXIQUE Etage 1 N°4

90000 Tanger MAROC
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   20 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235913.
90I

SOBEGEST

STE GLOBAF FC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE GLOBAF FC شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي املحل 
التجلري مينلرا مول متجر رقم 3 
شلرع مح د الدلسس  - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.67617

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   19 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الشراع فوزية  )ة(  تفويت الديد 

 100 حصة اوت لعية من أصل   10

لديبي  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

لطيفة بتلريخ 19 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   27 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117819.

91I

IFCOF

الفستان
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

الفدتلن شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 55 زنقة 

16 يلس ين  - 20000 البيضلء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.356803

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  17 شتن23  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

مبلغ  الفدتلن   الوحيد  الشريك 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي 55 زنقة 16 يلس ين  

 : البيضلء املغرب نتيجة ل   20000 -

توقف الشركة .

زنقة   55 م حدس مقر التصفية ب 

البيضلء   20000 يلس ين املغرب   16

املغرب. 
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م عين:
الديد)ة( اح د  قهيم م عنوانه)ا( 
 20000 6 1شقة   17 سلن لوان ط 
البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 55 زنقة 

16 يلس ين البيضلء
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 16 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 119 75.

92I

ACO CONSULTING

 SOCIETE GENERALE DES
SABLES MODERNES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تحويل املقر االوت لعي للشركة

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

20500، casablanca maroc
 SOCIETE GENERALE DES

SABLES MODERNES شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  36، محج 
صالح الدين االيوبي - اقلمة الوفلء 

- مكتب     - 000 1 القنيطرة 
املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.37117
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 - االيوبي  الدين  محج صالح   ،36  «
 1 000  - مكتب       - اقلمة الوفلء 
القنيطرة املغرب« إج  »الدائرة   – م 
1 - محج االرز – حي ريلض - 10100 

الربلط  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  8031.

93I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SUMMER V23
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 
2609 ، 0000 ، مراكش املغرب
SUMMER V23 شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية 
زنقة الريف م االخلء إقلمة ويوار 1 
الطلبق الثلني شقة ب 10 رقم 13 

مكتب رقم 3 الحي الشتوي - 0000  
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.38061

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
  ALTUM )ة(  الديد  تفويت 
 MANAGEMNT (SARL( 100
 100 أصل  من  اوت لعية  حصة 
  SUMMER )حصة لفلئدة  الديد )ة
أكتوبر   26 بتلريخ   V23 LIMITED

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118068.

9 I

ACO CONSULTING

FONCIERE AL BORJ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

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

20500، casablanca maroc
FONCIERE AL BORJ شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 36، محج 

صالح الدين االيوبي - اقلمة الوفلء - 

مكتب   - 000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.383 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 - االيوبي  الدين  صالح  محج   ،36«

 1 000  - مكتب     - الوفلء  اقلمة 

القنيطرة املغرب« إج  »الدائرة   – م 

1 - محج االرز – حي ريلض  - 10100 

الربلط  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80313.

95I

RM CONSULTING

الطايير انفيرونمن
شركة املدله ة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

الطليي2 انفي2من ن شركة املدله ة

م عنوان مقرهل االوت لعي 67 زنقة 

عزيز بالل املعلريف  - 20000 

البيضلء .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.151113

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 30 شتن23 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

املدله ة« إج  »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 813 75.

96I

AFTISSE CONSEIL

EVENT CONFECTION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
EVENT CONFECTION شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 
عيت ح يدة ,ع لرة 3 الشقة 15 

املكتب رقم 2 بللطلبق الثللث شلرع 
عبد الكريم الخطلبي  -  0000  

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1082 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EVENT : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.CONFECTION
م ون   : بإيجلز  الشركة  غرض 

حفالت
تنظيم الحفالت 

املعلمالت التجلرية.
اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 15 الشقة   3 ,ع لرة  ح يدة  عيت 
بللطلبق الثللث شلرع   2 املكتب رقم 
  0000   - الخطلبي   الكريم  عبد 

مراكش  املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة بحبوحي صفلء 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة بحبوحي صفلء عنوانه)ا( 
الرصلفي  معرمف  زنقة   116 رقم 
الجديدة    2 000 القدس  تجزئة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة بحبوحي صفلء عنوانه)ا( 
الرصلفي  معرمف  زنقة   116 رقم 
الجديدة    2 000 القدس  تجزئة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   13 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117305.
97I

ACO CONSULTING

FONCIERE AL BORJ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

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

20500، casablanca maroc
FONCIERE AL BORJ شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 36، محج 
صالح الدين االيوبي - اقلمة الوفلء - 
مكتب    - 000 1 القنيطرة املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.383 1
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»900.000 سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   1.000.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 
عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80313.

98I

H Partners Gestion

H PARTNERS GESTION
شركة املدله ة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

H Partners Gestion
 angle rue de Molière et bd ,162

 d›Anfa ، 20100، Casablanca
Maroc

H Partners Gestion شركة 
املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 162, 
 angle rue Molière et bd d›Anfa -

.20100 Casablanca Maroc
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.161 07

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 15 يونيو 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 angle rue Molière et bd  ,162«
 d’Anfa - 20100 Casablanca
 rue Normandie - ,39«  إج »Maroc

.»20100 Casablanca  Maroc
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  1  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 9729 7.

99I

ACO CONSULTING

FONCIERE AL BORJ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

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

20500، casablanca maroc
 FONCIERE AL BORJ

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

م عنوان مقرهل االوت لعي 36، محج 

صالح الدين االيوبي - اقلمة الوفلء - 

مكتب    - 000 1  القنيطرة .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.383 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80313.

100I

 FIDUCIAIRE 2                         مؤت نة  2 راء م تلء

RT SARL

’’Harfi Plast Maroc ‘’HPM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مؤت نة  2 راء م تلء                         

FIDUCIAIRE 2 RT SARL

شلرع مح د القري ع لرة 11 شقة   

، 30000، فلس املغرب

Harfi Plast Maroc ‘’HPM‘‘ شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم  

30زنقة 22 حي ع ر بن الخطلب ماس 

فلس فلس 30000  فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 06

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Harfi  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.’’Plast Maroc ‘’HPM

الغرض   : بإيجلز  الشركة  غرض 

م لرسة  عل   يقتصر  الشركة  من 

املهنة صنلعة البالستيك.

رقم    : االوت لعي  املقر  عنوان 

22 حي ع ر بن الخطلب ماس  30زنقة 

فلس فلس 30000  فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد املدرمر ح يد :  70 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

10 حصة    : الديد املدرمر أمين 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 20   : ربيعة  بلحدين  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ح يد  املدرمر  الديد 

رقم  30زنقة 22 حي ع ر بن الخطلب 

ماس فلس 30000 فلس املغرب.

الديدة بلحدين ربيعة عنوانه)ا( 

رقم  30زنقة 22 حي ع ر بن الخطلب 

ماس فلس 30000 فلس املغرب.

عنوانه)ا(  أمين  املدرمر  الديد 

رقم  30زنقة 22 حي ع ر بن الخطلب 

ماس فلس 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أمين  املدرمر  الديد 

رقم  30زنقة 22 حي ع ر بن الخطلب 

ماس فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 32 3.

101I



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   18012

BUSINESS CENTER.COM

 COMPAGNIE DE
GENEALOGIE AFRICAINE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شلرع عبد املومن رقم 236 إقلمة 

ف 8 الطلبق الثلني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضلء املغرب

 COMPAGNIE DE GENEALOGIE
AFRICAINE  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

أنفل  رقم 96 إقلمة ربيع أنفل الطلبق 
10 بلب رقم 102 - 20370  الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 813 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
 COMPAGNIE DE GENEALOGIE

. AFRICAINE
تهدف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب مالخلرج إج :
• سراسلت ااندلب.

مالتفلمض  مالتحديد  البحث   •
بشأن عقلرات مل بعد االستع لر.

العقلرات  متأوي2  مبيع  شراء   •
مالصنلعي  التجلري  لالستخدام 

ماملنهي مالدكني….؛
املعلمالت  بج يع  القيلم   •

العقلرية.
• الوسلطة مالوسلطة.

• ااع لل املتنوعة مالبنلء.
• التجلرة العلمة؛

استي2اس متصدير ؛  •
تقديم كلفة الخدملت املتعلقة   •

بلانشطة املذكورة أعاله.

• ت ثيل و يع العالملت التجلرية 
، مالحصول عل  االمتيلز ، ماستغالل 
مالت2اخيص  االخت2اع  براءات  و يع 
التجلرية  مالعالملت  مالع ليلت 

ماالمتيلزات.
تأوي2   ، تأوي2   ، حيلزة   ، إنشلء   •
 ، التجلرية  ااصول  و يع  إسارة   ،
و يع  تشغيل   ، الت2كيب   ، التأوي2 
ماملخلزن  مالشركلت  املؤسدلت 
تتعلق  إلخ.   ، ماملصلنع ممرش الع ل 
بواحد أم بلانشطة املحدسة ااخر  ؛
• سراسة و يع املشلريع ماملشلركة 
في كلفة الشؤمن التجلرية مالصنلعية 
ماملللية ماملنقولة مالعقلرية املتعلقة 
بهدف  مبلشر  غي2  أم  مبلشر  بشكل 
توسع  تدهل  قد  التي  أم  الشركة 

الشركة متطويرهل.
و يع املعلمالت   ، مبشكل أعم   •
التجلرية ماملللية ماملنقولة مالعقلرية 
املتعلقة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر ، 
كلًيل أم وزئًيل ، بأحد ااشيلء املحدسة 

أم بأي أشيلء م لثلة أم مرتبطة..
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
96 إقلمة ربيع أنفل الطلبق  أنفل  رقم 
الدار    20370  -  102 بلب رقم   10

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
 COMPAGNIE الشركة 
 D’INVESTISSEMENT ET DE
 PRISE DE PARTICIPATION :  99

حصة بقي ة 9.900 سرهم للحصة .
 1   : الديدة سعلس عبد املطلب 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
 COMPAGNIE الشركة 
 D’INVESTISSEMENT ET DE
 PRISE DE PARTICIPATION
زنقة  املومن  عبد  شلرع  عنوانه)ا( 
بلسكي رقم 236 إقلمة ف8 الطلبق 2 
6 20390  الدار البيضلء  مكتب رقم 

املغرب.

املطلب  عبد  سعلس  الديدة 

رقم  الخي2  حلفظ  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدار    20270 معرمف  سيدي   37

البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

املطلب  عبد  سعلس  الديدة 

رقم  الخي2  حلفظ  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدار    20270 معرمف  سيدي   37

البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755725.

102I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SPRING V17
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

SPRING V17 شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي فيال رقم 

33 بلب اغلي  - 0000  مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.38053

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم    2020 أكتوبر   09 في  املؤرخ 

الحلجي  االوت لعي  املقر  تحويل  

بلب اغلي    33 للشركة من »فيال رقم 
إج  »زامية  - 0000  مراكش املغرب« 
 1 إقلمة ويوار  زنقة الريف م االخلء 
 13 رقم   10 الثلني شقة ب  الطلبق 

مكتب رقم 1 الحي الشتوي  - 0000  

مراكش  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118066.

103I

RM CONSULTING

لبورطوار ايديصول
إعالن متعدس القرارات

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

لبورطوار ايديصول »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: املدتقبل 

مج وعة 35 اقلمة 308 الشقة 

6 سيدي معرمف - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1297 9

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مليلي: تم رفع رأس لل الشركة ب بلغ 

من  أي  سرهم«   1.000.000« قدره 

 1.300.000« إج   سرهم«   300.000«

في  أربلح   إسملج    : سرهم« عن طريق 
حصة   10000 بإصدار  امللل  رأس 

سرهم للحصة   100 اضلفية بقي ة  

الواحدة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

استقللة الديد الرم�سي عبد الدالم 

من منصب املدي2 متم تعيين الديد 

لبطلقة  حلمل  مح د  مسخلمي 

 w رقم   تحت  الوطنية  التعريف 

ثالث  ملدة  للشركة  ك دي2    10721

سنوات مأمكلت له كلمل الصالحيلت 

للتوقيع عل  و يع املحررات مالعقوس 

ب ل فيهل التوقيع عل  و يع الع ليلت 

البنكية 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

مفق  االسل�سي  القلنون  تحيين  تم 

 1 التغيي2ات املحدثة اعاله بللقرارين 

م2

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
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بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املدله ة  قلم الشريك الوحيد بلساء 

النقدية ب لغ 1300000 سرهم

عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 

مليلي: حدس راس لل  الشركة في مبلغ 

1300000 سرهم  مقد ة اج  13000 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

الشريك  نصيب  من  كلهل  الواحدة 

الوحيد الديد الرم�سي  عبد الدالم 

عل   ينص  الذي   :30 رقم  بند 
مسخلمي  الديد  تعيين  تم  مليلي: 

التعريف  لبطلقة  حلمل  مح د 

الوطنية تحت رقم  w 10721  ك دي2 

للشركة ملدة ثالث سنوات مأمكلت له 

كلمل الصالحيلت للتوقيع عل  و يع 

التوقيع  فيهل  ب ل  مالعقوس  املحررات 

عل  و يع الع ليلت البنكية 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 978 75.

10 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TALISMAN INVEST

MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

 TALISMAN INVEST MOROCCO

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي فيال رقم 

33 بلب اغلي مشوار القصبة  - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.36  9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

 ALTUM )ة(  الديد  تفويت 

 MANAGEMNT (SARL( 150.000

حصة اوت لعية من أصل 150.000 

 TALISMAN )حصة لفلئدة  الديد )ة

 26 بتلريخ   (JERSEY( LIMITED

أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118069.

105I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE COTE

MEDITERRANEENNE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،

32000، AL HOCEIMA MAROC

 STE COTE MEDITERRANEENNE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

ازفزافن ايت ق رة  - 32000 

الحدي ة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 05

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 11 شتن23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 32000  - »سمار ازفزافن ايت ق رة  

»شلرع سبي2يل  إج   الحدي ة املغرب« 

رقم 08 - 32000 الحدي ة  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 558.

106I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE COTE
MEDITERRANEENNE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

  STE COTE MEDITERRANEENNE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

سبي2يل رقم 08 شلرع سبي2يل رقم 08 
32000 الحدي ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 05
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   11 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الكريم  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من   1.000 حوزي 
أصل 1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( 
علصم بوغي2 بتلريخ 11 شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 03 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 558.
107I

امغلر عبد الغلفور

TRAVAUX MONCAPA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغلر عبد الغلفور
شلرع الجيش امللكي اقلمة النور رقم 
1 الطلبق االمل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
TRAVAUX MONCAPA شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي كنديدة 
العليل شلرع اح د العزفي رقم 113 
الفنيدق - 13000 الفنيدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 271
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   23 املؤرخ في 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 
 TRAVAUX الوحيد  الشريك  ذات 
رأس للهل  مبلغ    MONCAPA
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
شلرع  العليل  كنديدة  اإلوت لعي 
 - الفنيدق   113 رقم  العزفي  اح د 
 : الفنيدق املغرب نتيجة ل   13000

الخدلرة.
م حدس مقر التصفية ب كنديدة 
 113 العليل شلرع اح د العزفي رقم 
الفنيدق - 13000 الفنيدق املغرب. 

م عين:
البقلجي  الرح لن   عبد  الديد)ة( 
شلرع  العليل  كنديدة  عنوانه)ا(  م 
الفنيدق   113 رقم  العزفي  اح د 
13000 الفنيدق املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
الوثلئق املتعلقة بللتصفية : كنديدة 
 113 العليل شلرع اح د العزفي رقم 

الفنيدق
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6069.

108I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE COTE
MEDITERRANEENNE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 وديد للشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC

  STE COTE MEDITERRANEENNE
شركة ذات مدؤملية محدمسة
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 ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

سبي2يل رقم 08 شلرع سبي2يل رقم 08 
32000 الحدي ة املغرب.
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2 05

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تم تعيين  11 شتن23  املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( حوزي 

عبد الكريم ك دي2 محيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 558.

109I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE GROUPE
TEGGOURY

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE GROUPE TEGGOURY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي مكلتب 
الربيع ملتقى زنقة عبد الخللق 

طوريس م زنقة إبراهيم الرمساني 
طلبق 6 شقة 0   - 30000 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
.SOCIETE GROUPE TEGGOURY

ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 
املختلفة م أ شغلل البنلء.

مكلتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الخللق  عبد  زنقة  ملتقى  الربيع 
الرمساني  إبراهيم  زنقة  م  طوريس 
فلس   30000  -    0 شقة   6 طلبق 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد التكوري توفيق 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد التكوري توفيق عنوانه)ا( 
172 زنقة 6 حي املدي2ة 30000 فلس 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد التكوري توفيق عنوانه)ا( 
172 زنقة 6 حي املدي2ة 30000 فلس 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم  0 3.
110I

امغلر عبد الغلفور

ALLPHA BRAVO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

امغلر عبد الغلفور
شلرع الجيش امللكي اقلمة النور رقم 
1 الطلبق االمل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
ALLPHA BRAVO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
الجيش امللكي الطلبق االر�سي 

رقم 797 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.26111

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( مح د  العبيدي  

 100 حصة اوت لعية من أصل   35

مح د  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

الكرتلت بتلريخ 26 أكتوبر 2020.
بن  رضوان  )ة(  الديد  تفويت 

اوت لعية  حصة   35 الص د  عبد 

100 حصة لفلئدة  الديد  من أصل 

)ة( مح د الكرتلت بتلريخ 26 أكتوبر 

.2020

مح د خزري  )ة(  الديد  تفويت 

 100 حصة اوت لعية من أصل   30

ح زة  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

الكرتلت بتلريخ 26 أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6039.

111I

ALAZIN

FAJR GUELIZ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fajr Gueliz

59 شلرع الزرقطوني طلبق 6 رقم 

18 الدار البیضلء ، 20360، الدار 

البيضلء املغرب

Fajr Gueliz  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 شلرع 

الزرقطوني طلبق 6 رقم 18  - 

20360 الدار البیضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Fajr  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. Gueliz

ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة مالبنلء.

59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

الزرقطوني طلبق 6 رقم 18  - 20360 

الدار البیضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : ع ر  اللویزي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد اللویزي ع ر عنوانه)ا( حي 

النخلة 02 رقم 1068 3000   القلعة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد اللویزي ع ر عنوانه)ا( حي 

النخلة 02 رقم 1068 3000   القلعة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755038.

112I
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FIDU ALIMTYAZ

 STE BEN ELHACHMI
ROUTIERE SARL AU S.B.R

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 ع لرة 17 شلرع مح د 

الزرقطوني الطلبق اامل، م.ج فلس 
FES MAROC ،30000 ،

 STE BEN ELHACHMI ROUTIERE
SARL AU S.B.R شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 
االمل رقم 27 شلرع سلن لويس حي 
زازا فلس . - 30000 فلس املغرب .

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 7117
الشريك  قرار  ب قت�سى 
أكتوبر   21 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020
سرهم«    .000.000« قدره  ب بلغ 
إج   سرهم«   8.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   12.000.000«
الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم    3.
113I

SOCIETE N.G.KYM Immobilier Oujda SARL

 SOCIETE N.G.KYM
IMMOBILIER OUJDA SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

 SOCIETE N.G.KYM Immobilier
Oujda SARL

59 بئ2 أنزران الطلبق اامل مودة 
املغرب ، 60000، مودة املغرب

 SOCIETE N.G.KYM Immobilier
Oujda SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي  59 بئ2 

أنزران الطلبق اامل - 60000  

مودة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

36097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE N.G.KYM Immobilier

.Oujda SARL

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

م  -استي2اس  البنلء  -أشغلل  عقلري 

تصدير .

بئ2   59   : عنوان املقر االوت لعي 

أنزران الطلبق اامل - 60000  مودة  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 297   : قجعيو  مح د   الديد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد عبد العظيم مللكي :  306 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 297   : يحيلمي   مح د  الديد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

قجعيو عنوانه)ا(   مح د   الديد  

  60000  1 رقم  الدعديين   شلرع 

مودة  املغرب.

مللكي  العظيم  عبد  الديدة 

 RUE EDMOND  38 عنوانه)ا( 

 DARBOIS 92230 GENEVILLIERS

 FRANCE 92230 GENEVILLIERS

.FRANCE

الديد  مح د يحيلمي  عنوانه)ا( 

 22 رقم  سوسن  زنقة  ااندلس  حي 

60000  مودة  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

مح د يحيلمي عنوانه)ا(  الديد  

 22 رقم  سوسن  زنقة  ااندلس  حي 

60000  مودة  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2829.

11 I

cedre compta

 INSTITUTION LE

PARCOURS D›ATLAS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 INSTITUTION LE PARCOURS

D›ATLAS  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 125 

حي ااطلس أزرم - 53100 أزرم 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.25789

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 ينلير   22 املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

فلط ة   / / ح زامي خديجة  بوعبيد 

ك دي2 آخر

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 3100.

115I

BGH INDUSTRY

ب ج اش انديدت2ي

BGH INDUSTRY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

BGH INDUSTRY

33 زنقة وعفر بن حبيب بوركون ، 

20010، الدار البيضلء املغرب

 BGH ب ج اش انديدت2ي

INDUSTRY شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 33 زنقة 

وعفر بن حبيب بوركون الدار 

البيضلء 20010 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ج   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.BGH INDUSTRY اش انديدت2ي

غرض الشركة بإيجلز : صنلعة م 

بيع املواس الكي يلئية.

 33  : االوت لعي  املقر  عنوان 
زنقة وعفر بن حبيب بوركون الدار 

البيضلء  الدار   20010 البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد اسريس كنون :  333 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

333 حصة    : الديد علسل حليم 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 33   : الديد مح د امين بل يح 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  كنون  اسريس  الديد 
 1 الطلبق  ع لرة  6  سيتي  كولف 
 20010 الخضراء  املدينة  الشقة   

الدار البيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  حليم  علسل  الديد 
 1 الطلبق   15 ع لرة  سيتي  كولف 
 20100 الخضراء  املدينة   3 الشقة 

الدار البيضلء املغرب.
بل يح  امين  مح د  الديد 
�سي  اس  ام  مالغم  زنقة  عنوانه)ا( 
املعلريف   12 الشقة   5 الطلبق 

20100 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  كنون  اسريس  الديد 
 1 الطلبق  ع لرة  6  سيتي  كولف 
 20010 الخضراء  املدينة  الشقة   

الدار البيضلء املغرب
عنوانه)ا(  حليم  علسل  الديد 
 1 الطلبق   15 ع لرة  سيتي  كولف 
 20010 الخضراء  املدينة   3 الشقة 

الدار البيضلء املغرب
بل يح  امين  مح د  الديد 
�سي  اس  ام  مالغم  زنقة  عنوانه)ا( 
املعلريف   12 الشقة   5 الطلبق 

20010 الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 30108.
116I

RM CONSULTING

جوكير.كم
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC
ووكي2.كم شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 3 زنقة ابو 
الفيد املصري حي كوتيي  - 20000 

البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.190 11

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

 100.000 مبلغ رأس للهل  ووكي2.كم  

 3 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
 - زنقة ابو الفيد املصري حي كوتيي  

 : نتيجة ل  املغرب  البيضلء   20000

لظرمف اقتصلسية ممللية.
م حدس مقر التصفية ب 3 زنقة ابو 

 20000  - الفيد املصري حي كوتيي  

الدارالبيضلء  املغرب. 

م عين:

م  غنو  بن  مو�سى    الديد)ة(  

عنوانه)ا( سمار امالس عزمز امالس صللح 

20000 البيضلء املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  5  75.

117I

ACO CONSULTING

PENTA HOLDING
شركة املدله ة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

PENTA HOLDING شركة 

املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 36، محج 

صالح الدين االيوبي - اقلمة الوفلء - 

مكتب   - 000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.  671

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 13 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 - االيوبي  الدين  صالح  محج   ،36«
 1 000  - مكتب     - الوفلء  اقلمة 
القنيطرة املغرب« إج  »الدائرة   – م 
1 - محج االرز – حي ريلض  - 10100  

الربلط  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80312.
118I

امغلر عبد الغلفور

INTERTRADE ZERKAN
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

امغلر عبد الغلفور
شلرع الجيش امللكي اقلمة النور رقم 
1 الطلبق االمل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
INTERTRADE ZERKAN شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

بووراح شلرع فلط ة الفهرية زنقة 
2 الطلبق االر�سي رقم 01 تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

281 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.INTERTRADE ZERKAN
االستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

م التصدير.
حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
زنقة  الفهرية  فلط ة  شلرع  بووراح 
 - تطوان   01 الطلبق االر�سي رقم   2

93000 تطوان املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 75   : الزرقلني  رضوان  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

الديدة سهيلة احراسة :  25 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

 75  : الزرقلني  رضوان  الديد   

بقي ة 1.000 سرهم.

الديدة سهيلة احراسة : 25 بقي ة 

1.000 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد رضوان الزرقلني عنوانه)ا( 

هولندا 00 9 هولندا هولندا.

الديدة سهيلة احراسة عنوانه)ا( 

9  رقم  7  شلرع اح د البقلل زنقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد رضوان الزرقلني عنوانه)ا( 

هولندا 00 9 هولندا هولندا

الديدة سهيلة احراسة عنوانه)ا( 

9  رقم  7  شلرع اح د البقلل زنقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6068.

119I

RM CONSULTING

بريان بروموسيون
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RM CONSULTING

 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، 219-3

CASABLANCA MAROC

بريلن برمموسيون شركة ذات 

مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي 219 زنقة 

مصطفى املعلني الطلبق 3 الدار 

البيضلء - 20000 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بريلن   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

برمموسيون.

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بنلء  في  متخصص  م  عقلري 

علمة  مبصفة  البنليلت,  مختلف 

ماملللية  التجلرية  الع ليلت  و يع 

مالصنلعية مالعقلرية التي لهل صفة 

مبلشرة بللهدف االوت لعي للشركة..

 219  : االوت لعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطفى املعلني الطلبق 3 الدار 

البيضلء  الدار   20000  - البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الدالم  عبد  الرم�سي  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الدالم  عبد  الرم�سي  الديد 

الحضرية  الج لعة  حي  عنوانه)ا( 
البيضلء  ح  ح  رقم  88   07 بلوك 

20000 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الدالم  عبد  الرم�سي  الديد 

الحضرية  الج لعة  حي  عنوانه)ا( 
البيضلء  ح  ح  رقم  88   07 بلوك 

20000 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755905.

120I

CORPORATE AUDIT GROUP

 MAX DISTRIBUTION

AFRICA
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

  MAX DISTRIBUTION AFRICA

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 5، زنقة 

سجل لسة بلفيدير - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 39 05

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 17 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

الحصص  تفويت  عل   املصلسقة 

وديد  شريك  مقبول  االوت لعية 

 GROUPE  ) شركة  شخص  في 
التجلري  TADLAOUI SAالسجل 

-الدار البيضلء رقم 60977 )

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6.: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت 

بند رقم 7.: الذي ينص عل  مليلي: 
رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75579.

121I

CORPORATE AUDIT GROUP

 WENOVA LIGHTING

AFRICA
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

 WENOVA LIGHTING AFRICA

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 11، زنقة 

سقراط، زامية ابن كثي2، املعلريف - 

20000 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 23157

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 11 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

املصلسقة عل  تفويت 10.000 حصة 

 LES شركة  طرف   من  اوت لعية 

لفلئدة شركة   TROIS AREQUIERS

مقبول هذا   GROUPE TADLAOUI

ااخي2 كشريك وديد

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755791.

122I

CORPORATE AUDIT GROUP

AD INDUSTRIE
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 
الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
AD INDUSTRIE  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 
الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 5، زنقة 
سجل لسة، بلفيدير - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.272669

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2020 تم اتخلذ 

القرارات التللية: 
قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 
الحصص  تفويت  عل   املصلسقة 

االوت لعية مقبول شريك وديد
قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755793.

123I

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب حدلبلت الداخلة

صيدلية باب ايت السايح
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب 
حدلبلت الداخلة

رقم 19 زنقة الغزاجي بلوك ج2 حي 
الداخلة اكلسير ، 80060، اكلسير 

املغرب
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صيدلية بلب ايت الدليح شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سرب ايت 
الدليح و لعة ماسي الصفل بيوكر  
اشتوكة ايت بلهل - 87200 بيوكر  

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
21839

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

صيدلية بلب ايت الدليح.
غرض الشركة بإيجلز : صيدلية.

عنوان املقر االوت لعي : سرب ايت 
الدليح و لعة ماسي الصفل بيوكر  
بيوكر    87200  - اشتوكة ايت بلهل 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : املعز   صلرة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  املعز  صلرة  الديدة 
الفقيه  الن ة  امالس  الدبت  سوق 
الفقيه بن صللح   23206 بن صللح 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  املعز  صلرة  الديدة 
الفقيه  الن ة  امالس  الدبت  سوق 
الفقيه بن صللح   23206 بن صللح 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 0 21.

12 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YATA IMMO
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

YATA IMMO »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 395 

شلرع غ لسة طريق املطلر . 0000  

مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.66225

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 27 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الديد  الوحيد  املدي2  مالية  إنهلء 

شخصية  اغراض  طلرق  حنيش 

ابتداء من 27 نون202023

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين الديدة  شي لء الصلفي مدي2ة 

محيد ة ملدة غي2 محدسة

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

منح توقيع الشركلت املصرفية بشكل 

شي لء  للديدة  منفصل  م  فرسي 

الصلفي

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

من   13 امللسة  تعديل  عل   املوافقة 

القلنون ااسل�سي للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118070.

125I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AUTUMN V22
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

AUTUMN V22 شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية 
زنقة الريف م االخلء إقلمة ويوار 1 

الطلبق الثلني شقة ب 10 رقم 13 

مكتب رقم 2 الحي الشتوي  - 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.38063

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

 ALTUM )ة(  الديد  تفويت 

 (MANAGEMNT (SARL 100

 100 أصل  من  اوت لعية  حصة 

  AUTUMN )حصة لفلئدة  الديد )ة

أكتوبر   26 بتلريخ      V22 LIMITED

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118065.

126I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AUTUMN V22
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

AUTUMN V22 شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي فيال رقم 

33 بلب اغلي  - 0000  مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.38063

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم    2020 أكتوبر   09 في  املؤرخ 

الحلجي  االوت لعي  املقر  تحويل  

بلب اغلي    33 للشركة من »فيال رقم 

إج  »زامية  - 0000  مراكش املغرب« 

 1 إقلمة ويوار  زنقة الريف م االخلء 

 13 رقم   10 الثلني شقة ب  الطلبق 

مكتب رقم 2 الحي الشتوي  - 0000  

مراكش  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم  11806.

127I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SPRING V17

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شلرع موريتلنيل صندمق ال23يد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

SPRING V17 شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية 

زنقة الريف م االخلء إقلمة ويوار 1 

الطلبق الثلني شقة ب 10 رقم 13 

مكتب رقم 1 الحي الشتوي - 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.38053

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
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 ALTUM )ة(  الديد  تفويت 

 MANAGEMNT (SARL( 100

 100 أصل  من  اوت لعية  حصة 

 SPRING )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

أكتوبر   26 بتلريخ   V17 LIMITED

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118067.

128I

omri compta sarl au

GBBC AGRI SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

GBBC AGRI SARL AU  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

املغرب الجديد  رقم 26  العرائش 

العرائش 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GBBC  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

. AGRI SARL AU

الشؤمن   : غرض الشركة بإيجلز 

الزراعية

التجلرة.

استي2اس م تصدير.
تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
العرائش    26 رقم  املغرب الجديد  

العرائش 92000 العرائش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 100   : بيدان   بوسلهلم  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد بوسلهلم بيدان  عنوانه)ا( 
  26 رقم  الجديد   املغرب  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد بوسلهلم بيدان  عنوانه)ا( 
  26 رقم  الجديد   املغرب  تجزئة 

العرائش 92000 العرائش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعرائش  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 1023/2020.
129I

توغيدر كوسلتين

 FOODIPATE   ET ENSEIGNE
BREAD

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

توغيدر كوسلتين
 BD DRISS EL HARTI CITE 8 6
 DJAMAA 844 BD DRISS AL

 HARTI CITE DJAMAA، 22452،
CASABLANCA املغرب

 FOODIPATE   ET ENSEIGNE
BREAD  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 BOULEVARD RIAD IMMEUBLE
 LES ORCHIDEES 3 N7 - 20650

MOHAMMEDIA MAROC
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

26575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 FOODIPATE   ET ENSEIGNE

. BREAD

مطعم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للووبلت الغدائية  ممخ3زة للحلويلت.

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

 BOULEVARD RIAD IMMEUBLE

 LES ORCHIDEES 3 N7 - 20650

.MOHAMMEDIA MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سليم  فورات  الديد 

 BIS ALLEE DES TREILLES AIN 05

 SEBAA 20630 CASABLANCA

.MAROC

عنوانه)ا(  بدر  فورات  الديد 

 RES DARYS IMM 17 APT 6 AIN

 SEBAA 20630 CASABLANCA

.MAROC

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سليم  فورات  الديد 

 BIS ALLEE DES TREILLES AIN  05

 SEBAA 20630 CASABLANCA

MAROC

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 1568.

130I

INFOPLUME

ALOUAT NORD

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

INFOPLUME

9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

ALOUAT NORD شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : املنطقة 

الصنلعية املجد رقم 801 - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.30359

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2018 يوليوز   12 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ALOUAT NORD حل 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   600.000

املجد  الصنلعية  املنطقة  اإلوت لعي 

املغرب  طنجة   90000  -  801 رقم 

نتيجة لغيلب النشلط.

م عين:

م  ألوات  مح د   الديد)ة( 

رح ون  ابن  زنقة  النزاهة  عنوانه)ا( 

الحدن رقم 1 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

2018 مفي املنطقة  12 يوليوز  بتلريخ 

 90000 -  801 الصنلعية املجد رقم 

طنجة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236228 .

131I
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INFOPLUME

SOUKAINA CONFECTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

INFOPLUME

9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

  SOUKAINA CONFECTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : املنطقة 

الصنلعية املجد رقم 801 - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.16023

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2018 يوليوز   12 في  املؤرخ 

  SOUKAINA CONFECTION حل 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة مبلغ 

معنوان  سرهم   800.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي املنطقة الصنلعية 

طنجة   90000  -  801 رقم  املجد 

املغرب نتيجة لغيلب النشلط.

م عين:

م  الوات  مح د   الديد)ة( 

رح ون  ابن  زنقة  النزاهة  عنوانه)ا( 

الحدن رقم 1 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

مفي طنجة   2018 يوليوز   12 بتلريخ 

البللية نجزئة البحر االبيض املنوسط  

الطلبق   2 رقم  قطعة   835 تجزئة 

الرابع رقم 8 - 90000 طنجة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236229.

132I

INFOPLUME

 NORTH EVENTS AND

MANAGEMENT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

INFOPLUME

9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

 NORTH EVENTS AND

MANAGEMENT  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ال23انص 2 

تجزئة سنلء  زنقة الورمس رقم 33 - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.108015

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   12 املؤرخ في 

أيت  الديد)ة(  للشركة  مدي2 وديد 

بوسكري  املصطفى ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 8 2361 - 6869.

133I

INFOPLUME

BOUGHAZPLAT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

BOUGHAZPLAT شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 99 تجزئة 

بيليبو قطعة رقم 99 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110181

 20 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOUGHAZPLAT

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء م ااصالحلت املختلفة.

عنوان املقر االوت لعي : 99 تجزئة 

بيليبو قطعة رقم 99 - 90000 طنجة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة شتوان حفيظة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة شتوان حفيظة عنوانه)ا( 

 90000   05 رقم   6 حي املجد زنقة 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة شتوان حفيظة عنوانه)ا( 

 90000   05 رقم   6 حي املجد زنقة 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 3 2361  6865-.

13 I

INFOPLUME

PRIVATE EVENTS
إعالن متعدس القرارات

INFOPLUME

9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

PRIVATE EVENTS »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 8 مج ع 
ريكو كوصطل ع لرة رقم 8 الطلبق 

اار�سي رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.56377

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت الديد بنعيلس شلهين و يع 

حصصه في الشركة امل ثلة في 1000 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

لفلئدة الديدة الدبدي البحلر حبيبة 

250 حصة ، م الديدة الدبدي البحلر 
، م الديدة كنيزي  250 حصة  رح ة 

خولة 500 حصة

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مليلي: استقللة الديد بنعيلس شلهين 

الديدة  تعيين  م  الشركة  تديي2  من 

كنيزي خولة ك دي2ة وديدة للشركة 

امدة سنتين ،ك ل أن الشركة مقيدة 

الديدة  لل دي2ة  الوحيد  بلامضلء 

كنيزي خولة 

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مليلي: تغي2 اسم الشركة الدي أصبح 

  OREOTEC

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

أصبح   حيت  الشركة  نشلط  تغيي2 

الصيلنة الصنلعية م قطع القيلر

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 

القلنوني  للشكل  التلقلئي  التغيي2 

سات  شركة  أصبح  حيت  للشركة 

مدؤملية محدمسة.
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قرار رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

انشلء قلنون أسل�سي وديد للشركة 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :2 رقم  بند 

مليلي: تغي2 اسم الشركة الدي أصبح 

  OREOTEC

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

أصبح   حيت  الشركة  نشلط  تغيي2 

الصيلنة الصنلعية م قطع القيلر

عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مليلي: الديدة  الدبدي البحلر حبيبة 

ب  الشركة  رأس لل  في  مدله ة 

الدبدي  م الديدة    ، سرهم   25000

 ، سرهم   25000 ب  رح ة  البحلر 

 50000 ب  خولة  كنيزي  مالديدة 

سرهم  

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
رأس لل الشركة منحصرفي 100.000 

1000 حصة بقي ة  سرهم مقدم اج  

في  حصة   250، للحصة  سرهم   100

ملكية الديدة  الدبدي البحلر حبيبة 

الديدة   ملكية  في  حصة   250 ،م 

الديدة  الدبدي البحلر رح ة، م 500 

حصة في ملكية الديدة كنيزي خولة .

عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 

طرف  من  مدي2ة  الشركة  مليلي: 

الديدة كنيزي خولة

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

بلالمضلء  مقيدة  الشركة  مليلي: 

الوحيد لل دي2ة الديدة كنيزي خولة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم -236160 6881.

135I

مغرب تدبي2

MALAK FIL
إعالن متعدس القرارات

مغرب تدبي2

شلرع مراكش إقلمة النجد الطلبق 1 
رقم  1 ، 90000، طنجة املغرب

MALAK FIL »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
املنظر الج يل زنقة س رقم 1 اقلمة 
العرفلن -GH27E18Z2 الطلبق 
الثلني رقم 352 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 01 شتن23 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
العنوان  املقر االوت لعي من  تحويل 
شلرع املنظر الج يل زنقة س رقم 1اج  
العنوان اقلمة رقم 391ازيت كزنلية 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 200000 من  الشركة  راس لل  رفع 

سرهم اج  1000000 سرهم
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
العنوان  املقر االوت لعي من  تحويل 
شلرع املنظر الج يل زنقة س رقم 1اج  
العنوان اقلمة رقم 391ازيت كزنلية 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 200000 من  الشركة  راس لل  رفع 

سرهم اج  1000000 سرهم
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236690.

136I

ارنك

TRANS BIBO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ارنك
شلرع يوسف ابن تلشفين رقم  1 

العرائش، 92000، املغرب
TRANS BIBO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي  1 شلرع 

يوسف ابن تلشفين العرائش - 
املغرب - 92000 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BIBO

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين لحدلب الغي2. 

شلرع    : االوت لعي  املقر  عنوان 

يوسف ابن تلشفين رقم  1 العرائش 

- املغرب - 92000 

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأس لل الشركة: 10.000,00 

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   50 الديد مح د الربح:   -

بقي ة 100 سرهم للحصة.  

حصة   50 الربح:   الديد عيلس   -

بقي ة 100 سرهم للحصة.  

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د الربح عنوانه)ا( 10، 

 92000 زنقة عبد الواحد بن علشر 

العرائش املغرب.

الديد عيلس الربح  عنوانه)ا( 10، 

 92000 زنقة عبد الواحد بن علشر 

العرائش املغرب. 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عيلس الربح  عنوانه)ا( 10، 

 92000 زنقة عبد الواحد بن علشر 

العرائش املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللعرائش  االبتدائية 

رقم  تحت   2020 أكتوبر   22

.26011120010110

137I

CORPORATE AUDIT GROUP

INSIGHT
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

INSIGHT »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي:  برج 

املحيطلت 3، متجر س 25، شلرع 

سيدي مح د بن عبد هللا،  - 20000 

الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.39  85

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 12 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

املصلسقة عل  تفويت 10.000 حصة 

 LES شركة  طرف   من  اوت لعية 

لفلئدة شركة   TROIS AREQUIERS

مقبول هذا   GROUPE TADLAOUI

ااخي2 كشريك وديد م محيد

عل   ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 

أسيب  مح د  الديد  تعيين  مليلي: 

الجندية  )مغربي  تدالمي  حدين 

حلمل لبطلقة التعريف الوطنية رقم 

 C13720( مدي2ا ملدة غي2 محدمسة 

قرار رقم 3.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755952.

138I
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MOORISH

PINNACLE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 نشلط الشركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
PINNACLE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل االوت لعي تجزئة بالس 

العز رقم 58 كلليفورنيل - 20000 
الدار البيضلء املغرب.
تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 50599

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تغيي2   2020 ف23اير   17 املؤرخ في 
نشلط الشركة من »مركز الت2فيه« إج  

»حضلنة خلصة«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755505.

139I

CORPORATE AUDIT GROUP

CONFICO
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 
الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
CONFICO »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: برج 

املحيطلت 3، متجر س  2، شلرع 
سيدي مح د بن عبد هللا،  - 20000 

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
. 60833

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 11 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

املصلسقة عل  تفويت 10.000 حصة 

 LES شركة  طرف   من  اوت لعية 

لفلئدة شركة   TROIS AREQUIERS

مقبول هذا   GROUPE TADLAOUI

ااخي2 كشريك وديد

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت

بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755953.

1 0I

STE FURAMIC SARL

 STE QIMOYA TRAVAUX
SARL A/U

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 

ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب

 STE QIMOYA TRAVAUX SARL

A/U  شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

البدتلن زنقة التلبعين 2 رقم 20  - 

60000 مودة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

36067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
. QIMOYA TRAVAUX SARL A/U

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البنلء بصفة علمة .

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 -   20 رقم   2 البدتلن زنقة التلبعين 

60000 مودة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد قي�سي عبد الرحيم :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الرحيم   عبد  قي�سي  الديد 
الفتح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
الزنقة ب 28 رقم 125 60000 مودة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الرحيم  عبد  قي�سي  الديد 
الفتح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
الزنقة ب 28 رقم 125 60000 مودة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2773.
1 1I

STE FURAMIC SARL

STE AULNAY TRANS SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 
ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب
   STE AULNAY TRANS SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

عالل الفل�سي ع لرة أم بلوك 2 رقم 

2  - 60000 مودة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

36079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2019 سون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.  AULNAY TRANS SARL

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع للغي2 .

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم   2 عالل الفل�سي ع لرة أم بلوك 

2  - 60000 مودة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد عبدللوي علي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد عبد للوي علي  

الذهبي  منصور  شلرع  الحدني  حي 
رقم 20 60000 مودة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديد عبد للوي علي  

الذهبي  منصور  شلرع  الحدني  حي 
رقم 20 60000 مودة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2795.

1 2I



18023 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 T.ABAAKIL INVESTMENTS

SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقلمة ملس بللوملس 2 زنقة ع ر 

إبن الخطلب رقم 88 ، 90000، 

طنجة املغرب

 T.Abaakil Investments SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 0  شلرع 

أنطلكي ، إقلمة اامم 2 ، الطلبق 

الرابع رقم 31 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110227

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.T.Abaakil Investments SARL

شركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

قلبظة.

0  شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

الطلبق   ،  2 اامم  إقلمة   ، أنطلكي 

طنجة   90000  -  31 رقم  الرابع 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

000. 00.22  سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   1   : ابعقيل  طه  الديد 

بقي ة 7 5 سرهم للحصة .

حصة   1   : ليل  مي ون  الديدة 

بقي ة 72 سرهم للحصة .

حصة   1   : الديدة رقية ابعقيل 

بقي ة 72 سرهم للحصة .

125 حصة   : الديد طه ابعقيل   

بقي ة  مور  اند  شلي  شركة  من 

10.000 سرهم.

2000 حصة   : الديد طه ابعقيل 

بقي ة  برممو  ووس  شركة  من 

182.000 سرهم.

 517 08  : ابعقيل  طه  الديد 

حصة من شركة سوبر بت ون سم نور 

بقي ة 296.222.251 سرهم.

 89120   : ابعقيل  طه  الديد 

حصة من شركة  سوبر هبيطل بقي ة 

6  .57.301 سرهم.

الديد طه ابعقيل : 12500 حصة 

بقي ة  هلمس  ستوسنت  من شركة  

1 1.371.9 سرهم.

 1000  : مي ون  ليل   الديدة 

حصة من شركة ووس برممو بقي ة 

91.000 سرهم.

 3686  : مي ون  ليل   الديدة 

حصة من شركة سوبر بت ون سم نور 

بقي ة 21.105.080 سرهم.

 12500  : مي ون  ليل   الديدة 

هلمس  ستوسنت  شركة  من  حصة 

بقي ة 1 1.371.9 سرهم.

 1000  : ابعقيل  رقية  الديدة 

حصة من شركة ووس برممو بقي ة 

91.000 سرهم.

 3686  : ابعقيل  رقية  الديدة 

حصة من شركة سوبر بت ون سم نور 

بقي ة 21.105.080 سرهم.

 1000  : ابعقيل  رقية  الديدة 

حصة من شركة ووس برممو بقي ة 

1 1.371.9 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابعقيل  طه  الديد 

 90000 الجبل   2 طريق الزهور رقم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  مي ون  ليل   الديدة 

 90000 الجبل   2 طريق الزهور رقم 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  ابعقيل  رقية  الديدة 

 90000 الجبل   2 طريق الزهور رقم 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ابعقيل  طه  الديد 

 90000 الجبل   2 طريق الزهور رقم 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6915.

1 3I

STE FURAMIC SARL

 STE HANDOUZ TRAVEL

SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

STE FURAMIC SARL

زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 

ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب

  STE HANDOUZ TRAVEL SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  5 زنقة 

ع لر بن يلسر  - 60000 مودة 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.21083

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»800.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   900.000« إج   سرهم« 

إسملج احتيلطي أم أربلح أم    : طريق 

عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  0  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2531.

1  I

STE FURAMIC SARL

 STE CHACHA VOYAGE

SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

STE FURAMIC SARL

زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 

ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب

 STE CHACHA VOYAGE SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 5 زنقة 

ع لر بن يلسر - 60000 مودة 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.29067

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   1.600.000«

 1.700.000« إج   سرهم«   100.000«

سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 

أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2515.

1 5I

STE FURAMIC SARL

 STE BENISNASSENE DE

MECANIQUE SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL

زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 

ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب

 STE BENISNASSENE DE

MECANIQUE SARL  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي : حي 

الحدني شلرع احفي2  - 60000 

مودة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.17835

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 شتن23   17 في  املؤرخ 

 STE BENISNASSENE DE حل 

ذات  شركة    MECANIQUE SARL

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

اإلوت لعي حي  سرهم معنوان مقرهل 

الحدني شلرع احفي2  - 60000 مودة 

الشغل  فرص  لقلة  نتيجة  املغرب 

..االزمة االقتصلسية  ...كث2ة املنلفدة 

...قلة املوارس املللية .

م عين:

م  سعلس  زريوحي   الديد)ة( 

 1 عنوانه)ا( حي االندلس زنقة الثنلء 
رقم    مودة 60000 املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

حي  مفي   2020 شتن23   17 بتلريخ 

الحدني شلرع احفي2  - 60000 مودة 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2516.

1 6I

CORPORATE AUDIT GROUP

WIREZO
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

WIREZO »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي:  6 ، شلرع 

الزرقطوني، ط 1، رقم 3 - 20000 

الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.386353

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في  2 ف23اير 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
تفويت شركة  عل   املصلسقة  مليلي: 
 BIMEAL CAPITAL ADVISORS
150 حصة اوت لعية لفلئدة  الديد 
ااخي2  هذا  مقبول  التزاني  املهدي 

كشريك وديد
قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت
بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755796.
1 7I

STE FURAMIC SARL

STE FRENCHEESE  SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 
ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب
STE FRENCHEESE  SARL  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : تجزئة 
الدالم قطعة رقم 995 زنقة أ 58 
رقم 72  - 60000 مودة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.31 25
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  17 شتن23  املؤرخ في 
شركة    STE FRENCHEESE  SARL
مبلغ  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
الدالم  تجزئة  اإلوت لعي  مقرهل 

قطعة رقم 995 زنقة أ 58 رقم 72  - 

مودة املغرب نتيجة لنقص   60000

في املعدات مالخ23ة كث2ة املنلفدة قلة 

املوارس املللية ....

م عين:

م  زكريلء  السحيمي    الديد)ة( 

تجزئة الدالم قطعة رقم  عنوانه)ا( 
995 زنقة أ 58 رقم 72  مودة 60000 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

تجزئة  مفي   2020 شتن23   17 بتلريخ 
 58 أ  زنقة   995 رقم  الدالم قطعة 

رقم 72  - 60000 مودة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   02 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2508.

1 8I

STE TRAFISCO

OMA TRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

STE TRAFISCO

شلرع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحل 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 

املغرب

OMA TRAV  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 71 

الطلبق التلني املنطقة 05 حي املنلر 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.91 7

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2020 نون23  املؤرخ في  0 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( ازعيت2 

املصطفى  ك دي2 محيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 25653.

1 9I

STE TRAFISCO

OMA TRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحل 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

OMA TRAV شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 71 
الطلبق التلني املنطقة 05 حي املنلر 
الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.91 7
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 نون23  في  0  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
بولنوار  ع ر  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من أصل   30.000
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   30.000
نون23  بتلريخ  0  ازعيت2  املصطفى  

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 25653.

150I

CORPORATE AUDIT GROUP

INTERDISTRIB
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 
الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
INTERDISTRIB »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 6 ، شلرع 
الزرقطوني، ط 1، رقم 3، - 20000 

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.35 587
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ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تم اتخلذ   2020 ف23اير   03 املؤرخ في 

القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
الشركة  رأس لل  رفع  مليلي: 
ليصبح  سرهم   1.050.000 ب بلغ 
 100.000 سرهم عوض   1.150.000
سرهم بواسطة سمج حدلبلت ولرية 

للشركلء. 
عل   ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 
مليلي: خفض رأس لل الشركة ب بلغ 
سرهم   100.000 ليصبح   1.050.000
سرهم عن طريق   1.150.000 عوض 
عل   املت2اك ة  الخدلئر  استيعلب  

الشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت
بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755853.
151I

CORPORATE AUDIT GROUP

INTERDISTRIB
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 
الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
INTERDISTRIB »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 6 ، شلرع 
الزرقطوني، ط 1، رقم 3، - 20000 

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.35 587

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في  2 ف23اير 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
تفويت شركة  عل   املصلسقة  مليلي: 

اوت لعية  حصة   EXPANSO 150
الديد املهدي التزاني مقبول  لفلئدة  

هذا ااخي2 كشريك وديد 
عل   ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 
تفويت شركة  عل   املصلسقة  مليلي: 
 BIMEAL CAPITAL ADVISORS
شركة   لفلئدة  اوت لعية  حصة   75

M.K.S HOLDING
قرار رقم 3.: الذي ينص عل  مليلي: 
ااسل�سي  القلنون  صيلغة  إعلسة 

للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت
بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755795.
152I

STE TRAFISCO

ENORLAM IRRIGATION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحل 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

ENORLAM IRRIGATION  شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 39 شلرع 
لاليلقوت الطلبق الخلمس شقة س 

الدارالبيضلء - 20000 الدارالبيضلء 
املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.278961
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين   2020 نون23   13 املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( ازعيت2 
ك دي2 محيد تبعل إلقللة  املصطفى  

مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75550.

153I

STE TRAFISCO

ENORLAM IRRIGATION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحل 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

ENORLAM IRRIGATION شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 39 شلرع 
لاليلقوت الطلبق الخلمس شقة س 

الدارالبيضلء - 20000 الدارالبيضلء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.278961
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 نون23   13 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
ملهلسي   مني2  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من أصل   30.000
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   30.000
نون23   13 بتلريخ  ازعيت2  املصطفى  

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75550.

15 I

CORPORATE AUDIT GROUP

) RESPIRE AIR )ex PSASS
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 
الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
 ) RESPIRE AIR )ex PSASS

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي:  6 ، 
شلرع عبد الهلسي بوطللب )طريق 
أزمور سلبقل( ،  - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.399025

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 09 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
حصة   65 املصلسقة عل  بيع  مليلي: 
نلسية  الديدة  لفلئدة  اوت لعية 

النلصري
قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 
املوافقة عل  استقللة املدي2 الديد 
ABUAF Ludovic من مهلمه ك دي2 

للشركة
عل   ينص  الذي   :.3 رقم  قرار 
تعيين الديدة نلسية النلصري  مليلي: 
 (I 683 6 )مغربية، بطلقة تعريفهل  
مدي2ة للشركة ملدة غي2 محدمسة مع 

و يع الصالحيلت
قرار رقم  .: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 التد ية االوت لعية
قرار رقم 5.: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  ااسل�سي  القلنون  تعديل 
املدؤملية  محدمسة  شركة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

التد ية
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الحصص
بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل
عل   ينص  الذي   :33 رقم  بند 

مليلي: تعيين املدي2ين
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755789.

155I
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MOORISH

 STE MAJORELLES TRAVE ET
SERVICES

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

MOORISH
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 STE MAJORELLES TRAVE ET
SERVICES شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 3 شلرع 

اسحق بن حنين 1 شقة 1 ب 
يعقوب املنصور  - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 32005

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 نون23   09 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»00.000  سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   500.000« إج   سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755885.
156I

شركة حدمتي للحدلبلت ش.م.م

شركة العمراني ام. ان.اش
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

شركة حدمتي للحدلبلت ش.م.م
ص.ب 688 بني أنصلر 62050 ع للة 
النلظور ، 62050، بني انصلر املغرب
شركة الع راني ام. ان.اش شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي الطريق 

الرئيدية رقم 01 مهدانة  - 62050 
بني انصلر  ع للة النلضور املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.18683

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 يوليوز  في  2  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

 10.000« من  أي  سرهم«   90.000«

عن  سرهم«   100.000« إج   سرهم« 

طريق :  رفع القي ة اإلس ية لألسهم 

املوووسة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 19 غشت 

2020 تحت رقم 2821.

157I

HW LUXURY SARL

HW LUXURY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HW LUXURY SARL

شلرع زرقطوني البنلية 32 الطبق 1 

الشقة 29 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

HW LUXURY شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
الزرقطوني إقلمة 32 الطلبق اامل 

رقم 29  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   22

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HW  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LUXURY

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء .

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اامل  الطلبق   32 إقلمة  الزرقطوني 

رقم 29  - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : أح د ح و�سي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  أح د ح و�سي  الديد 

6 شلرع و لل الدين اافغلني إقلمة 
 90000    29 رقم   2 طلبق   3 ربيع 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أح د ح و�سي  الديد 

6 شلرع و لل الدين اافغلني إقلمة 
 90000    29 رقم   2 طلبق   3 ربيع 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن23  بتلريخ  2  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 097 23.

158I

SOLDENET SARL

SOLDENET
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SOLDENET SARL

 EL IRFANE 2 GH 147 R 5 N° 17

 TANGER EL IRFANE 2 GH 147

 R 5 N° 17 TANGER، 90000،

TANGER Maroc

SOLDENET شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي العرفلن 2 

مج وعة 7 1 ر 5 رقم 17 طنجة  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   29

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOLDENET

التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اإللكت2منية.

عنوان املقر االوت لعي : العرفلن 2 

 - 17 طنجة   5 رقم  ر   1 7 مج وعة 

90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد هللا ملول  :  50 حصة 

بقي ة 5.000 سرهم للحصة .

الديد أح د أهوامي  :  50 حصة 

بقي ة 5.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد عبد هللا ملول  

النلظور   فرخلنة  عوطيطة  سمار 

 6202 النلظور املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أهوامي  أح د  الديد 

العرفلن 2 مج وعة 7 1 ر 5 رقم 17 

طنجة  90000 طنجة  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   06 بتلريخ  التجلرية بطنجة  

.M10202172606 2020 تحت رقم

159I
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tensiftconsultant

HAMMA CASH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

tensiftconsultant

املكتب 2 ع لرة الطنطلمي زنقة 

الصنلعة ، 6000 ، آسفي املغرب

HAMMA CASH شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 37 
رقم 286 حي انلس اسفي - 6000  

اسفي املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9381

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 22 شتن23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
حي انلس اسفي   286 رقم   37 »زنقة 

 129« إج   املغرب«  اسفي    6000  -

اسفي   2 الدكنى املغربية حي امريدة 

- 6000  اسفي  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتلريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 2106.

160I

AA CONSULTING S.A.R.L

 HICHAM OUALI ASSUREUR

CONSEIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

 HICHAM OUALI ASSUREUR

CONSEIL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 0 1، 

شلرع انفل - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 00757
العلم  الج ع  ب قت�سى 
غشت   31 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020
سرهم«   700.000,00« قدره  ب بلغ 
إج   سرهم«   100.000,00« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   800.000,00«
الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 05 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 68 8 7.

161I

AA CONSULTING S.A.R.L

 HICHAM OUALI ASSUREUR
CONSEIL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
 HICHAM OUALI ASSUREUR
CONSEIL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 0 1،شلرع 
انفل - 20000 الدار البيضلء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 00757
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   01 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الرح لن  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   3.590 ماجي 
أصل 7.500 حصة لفلئدة  الديد )ة( 
هشلم ماجي بتلريخ 01 شتن23 2020.

الرح لن  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   3.600 ماجي 
الديد  لفلئدة   حصة   7.500 أصل 
اح د بتلريخ  تلبت براسة كوزي   )ة( 

01 شتن23 2020.

الرح لن  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
320 حصة اوت لعية من أصل  ماجي 
7.500 حصة لفلئدة  الديد )ة( رتيبة 

رمزي بتلريخ 01 شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 05 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 86 8 7.

162I

AA CONSULTING S.A.R.L

ALTAVIA MOROCCO
شركة املدله ة

حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
ALTAVIA MOROCCO شركة 

املدله ة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 112، 

شلرع انفل الطلبق 2  - 20000 الدار 
البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 05059
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 شتن23   18 في  املؤرخ 
 ALTAVIA املدله ة  شركة  حل 
رأس للهل  مبلغ    MOROCCO
مقرهل  معنوان  سرهم   300.000,00
اإلوت لعي 112، شلرع انفل الطلبق 2  
- 20000 الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : حل مدبق للشركة..
 ،112 ب  التصفية  مقر  حدس  م 
2  - 20000 الدار  شلرع انفل الطلبق 

البيضلء املغرب. 
م عين:

  Lorenzo الديد)ة( 
 ،118 م عنوانه)ا(   BERTAGNOLIO
شلرع راسبييل  75006 بلريس فرندل 

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم  75037.

163I

AA CONSULTING S.A.R.L

KAMAR ET COMPAGNIES
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L

 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 

رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

 KAMAR ET COMPAGNIES

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي:  2، سرب 

بوطويل كنلرية - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.11829

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 17 أكتوبر 2019

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

250 حصة اوت لعية  تفويت  مليلي: 

التي كلنت في ملكية الديد خللد اكلم 

 Lauro BARANES للديد

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 

من شركة سات املدؤملية املحدمسة 

محدمسة  مدؤملية  سات  شركة  اج  

سات شريك محيد

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

من   7 م   1،6 البنوس  تغيي2  مليلي: 

القلنون االسل�سي

عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
القلنون  عل   املصلسقة  مليلي: 

االسل�سي الجديد للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الشكل القلنوني

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املدله لت.
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بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل إلوت لعي

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

05 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 115993.

16 I

STE AYAD CONSULTING SARL

GENERAL TNH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

GENERAL TNH شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 شلرع 

ويش التحرير مزامية شلرع مح د 

بن عبد هللا الطلبق الثللث الشقة 
رقم 2 - 60000 مودة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33373

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 غشت  في  0  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الكعلبي  عزيز  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   200

أيوب  )ة(  الديد  500 حصة لفلئدة  

الكعلبي بتلريخ  0 غشت 2020.

الكعلبي  عزيز  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   300

ليل   )ة(  الديد  حصة لفلئدة    500

بنعبدهللا  بتلريخ  0 غشت 2020.

مقدم  س ي2ة  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   150

ليل   )ة(  الديد  حصة لفلئدة    150

بنعبدهللا  بتلريخ  0 غشت 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

شتن23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم  183.

165I

FIDUCIAIRE HAMDELS

 ALOMRA FACILITIES

SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

 ALOMRA FACILITIES SERVICES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 8  زنقة 

افران سيلل - 20000 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 773 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ALOMRA FACILITIES SERVICES

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التنظيف م الصيلنة.
زنقة    8  : عنوان املقر االوت لعي 

الدارالبيضلء   20000  - افران سيلل 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 ALMORA GROUP الشركة 

INTERNATIONAL :  6.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 AFRICA MED INVEST الشركة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   :  2.500

للحصة .

 NEWPORT INVEST الشركة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   :  1.500

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
 ALOMRA GROUP الشركة 
عنوانه)ا(   INTERNATIONAL
الدالم  حي   96 رقم  فلط ة  تجزئة 
الدارالبيضلء   20000 الحدني  حي 

املغرب.
 AFRICA MED INVEST الشركة 
الطلبق   18 عنوانه)ا( شلرع انفل رقم 

االمل 20000 الدارالبيضلء املغرب.
 NEWPORT INVEST الشركة 
 96 رقم  فلط ة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 20000 الحدني  حي  الدالم  حي 

الدارالبيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنع ر  اسريس  الديد 
86 زنقة مليلي لونك شون حي الدالم 
الدارالبيضلء   20000 الدارالبيضلء 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751325.

166I

LE PREMIER CONSEIL

SABLE FISH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SABLE FISH شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي الدكلن 

املتواود بتجزئة املعزمزية  رقم 13 - 
0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.95 03

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( مريم   مجلهدين 

أصل  من  اوت لعية  حصة    00

)ة( ر�سى  الديد  00  حصة لفلئدة  

لح ي2ي بتلريخ 06 غشت 2020.

تفويت الديد )ة( ولس هللا اضلهل 

أصل  من  اوت لعية  حصة   200

)ة( ر�سى  الديد  200 حصة لفلئدة  

لح ي2ي بتلريخ 06 غشت 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

08 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 116129.

167I

LE PREMIER CONSEIL

SABLE FISH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SABLE FISH  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الدكلن 

املتواود بتجزئة املعزمزية  رقم 13 - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.95 03

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم تعيين  06 غشت  املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

لح ي2ي ر�سى  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

08 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 116129.

168I
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FIDUORGA

PRESSING LE LITTORAL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

PRESSING LE LITTORAL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي الدوالم 

ثريفية قد ة نزهة محل رقم 385 

- - الدوالم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.10753

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 02 ملرس  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ    PRESSING LE LITTORAL
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 

ثريفية  الدوالم  اإلوت لعي  مقرهل 

 -  -  385 رقم  محل  نزهة  قد ة 

الشركة   : الدوالم املغرب نتيجة ل 

ليس لديهل نشلط منذ علم 2015.

م حدس مقر التصفية ب الدوالم 

ثريفية قد ة نزهة محل رقم 385 - - 

الدوالم املغرب. 

م عين:

م  سكي2ج  عواطف    الديد)ة( 

 2 إقلمة عن23 الطلبق   .10 عنوانه)ا( 
الدار    - زنقة كي2كوملر عين الذئلب 

البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : الدوالم 

ثريفية قد ة نزهة محل رقم 385

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   17 بتلريخ  ب23شيد   االبتدائية 

2020 تحت رقم 71 1.

169I

YF CONSULTING SERVICES

RS CONSULTING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

RS CONSULTING

 AV MLY ABDELAZIZ N 4 59

 RCE MLY ABDELAZIZ ، 14000،

KENITRA MAROC

RS CONSULTING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 شلرع 

موال  عبد العزيز اقلمة موالي عبد 

العزيز  رقم    - 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RS  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجلز : استشلرت 

في التديي2

استي2اس م تصدير.

59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

موال  عبد العزيز اقلمة موالي عبد 
القنيطرة   1 000  - رقم     العزيز  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : سهلم  فلشو  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : سهلم  فلشو  الديدة   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سهلم  فلشو  الديدة 
فرندل 75010 بلريس فر2سل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سهلم  فلشو  الديدة 
فرندل 75000 بلريس فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 19 نون23 

2020 تحت رقم 80138.

170I

AA CONSULTING S.A.R.L

 AKKA TECHNOLOGIES
MAROC

إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
 AKKA TECHNOLOGIES

MAROC »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 33، شلرع 
حدن صغي2، زامية زنقة انجو - 
20000 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.139125
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 سون23 2019
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الديدة  استقللة  من  التتبث  مليلي: 
من   Isabelle Bernard GUELE

مهلمهل ك صفية للشركة
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
تعيين الديد مي ون الشيخي  مليلي: 

بصفة مصفي وديد للشركة
عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
لتك لة  الصالحيلت  تفويت  مليلي: 

االوراءات
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

لم يتم تغيي2 اي بند.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 17 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 309 75.
171I

AA CONSULTING S.A.R.L

LIJAC MAROC
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
LIJAC MAROC »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 80، شلرع 
الال اليلقوت )سلبقل شلرع ملرسلي( 

- - الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.22001

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 31 سون23 2019

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الديدة  مفلة  من  التثبت  مليلي: 
 Claude-Maritine, Edmée, Ruh
بتلريخ  0  ببلريس   BOUKOBZA
يونيو 2012 م التثبت من تحويل 328 
 : حصة اوت لعية في ملكيتهل لورثتهل 
 Jean Christian Dominique  الديد
 Sarah االندة   ،CLAUDET
 Joachim Paul الديد   ،  HAJBLUM
  BOUKOBZA م الديد-   CLAUDET
 Ariel André Julien Chaïm
م   CLAUDET Usage CLAUDET

HAJLBUM؛
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
الشريكة  مفلة  من  التثبت  مليلي: 
بللدار   Sarah HAJLBLUM االندة 
يوليوز  201   29 بتلريخ  البيضلء 
حصة     82 تحويل  من  مالتثبت 
الديد  اوت لعية في ملكيتهل لورثتهل: 
الديد-  ،Joachim Paul CLAUDET
 BOUKOBZA  Ariel André Julien
Chaïm Usage CLAUDET مالديدة 

Esther Yona HAJLBLUM؛
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عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
التقديم  عل   املصلسقة  مليلي: 

الجديد للرأس لل االوت لعي؛
عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
تفويت  عل   املصلسقة  مليلي: 
الحصص االوت لعية التي فوت فيهل 
و يع الشركلء حصصهم االوت لعية 
اوت لعية  حصة   5 7 مج وعه  مل 
الدي   Serge BOUKOBZA للديد 
الوحيد  الشريك  بدلك  يصبح 

للشركة؛
عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 
القلنون  من   6 البند  تغيي2  مليلي: 

ااسل�سي؛
عل   ينص  الذي   :06 رقم  قرار 
القلنوني  الشكل  تحويل  مليلي:  
مدؤملية  ذات  شركة  من  للشركة 
شريك  ذات  شركة  اج   محدمسة 
محيد، تبني القلنون ااسل�سي الجديد 
 Serge الديد  عل   املصلسقة  م 
بصفة املدي2 الوحيد   BOUKOBZA

للشركة.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل إلوت لعي
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 05 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ملرس 2020 تحت رقم 733326.

172I

SAID LOUKRATI

SAID LOUKRATI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAID LOUKRATI
 GROUPE N°3 IMMEUBLE
 N°1 APPARTEMENT N°11

 RYAD EL OULFA . EXTENSION
 2 CASABLANCA، 20240،
CASABLANCA MAROC

SAID LOUKRATI شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي مج وعة 
3 ع لرة 1 شقة 11 ريلض االفة 
2 ت ديد - 0 202 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 370759

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  15 شتن23  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
  SAID LOUKRATI الشريك الوحيد 
مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم معنوان 
ع لرة   3 مقرهل اإلوت لعي مج وعة 
ت ديد   2 االفة  ريلض   11 شقة   1
املغرب  البيضلء  الدار   202 0  -
نتيجة ل : عدم مووس اي نشلط منذ 

اإلنشلء.
م حدس مقر التصفية ب مج وعة 
االفة  ريلض   11 شقة   1 ع لرة   3
البيضلء  الدار   202 0  - ت ديد   2

املغرب. 
م عين:

م  لوكراتي   سعيد    الديد)ة( 
 76 رقم   6 عنوانه)ا( حي ملزمال زنقة 
البيضلء  الدار   20200 حدني   حي 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 2 7556.
173I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

STE RYAD OIL SARL AU
إعالن متعدس القرارات

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
STE RYAD OIL SARL AU »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة ذات 
الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 168 شلرع 
مح د الديوري رقم 5 - 000 1 

القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.37  

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 16 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت حصص اوت لعية للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تحويل الشكل القلنوني للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
استقللة املدي2 للشركة م تعيين مدي2 

وديد للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
 500 يوسف  مفتلح  الديد  تفويت 
 500 اصل  من  اوت لعية  حصة 
حصة لفلئدة الديد ح لسي شوكري 

بتلريخ 16/09/2020
بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
ذات  شرك  إج   محدمسة   مدؤملية 

مدؤملية محدمسة مدلهم محيد
عل   ينص  الذي  رقم  1:  بند 
طرف  من  الشركة  تديي2  مليلي: 
الديد ح لسي شوكري املدي2 الوحيد 

لشركة ملدة غي2 محدسة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 03 نون23 

2020 تحت رقم 79885.
17 I

CAPRICOF

TRANSPORT EL FAES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER   

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
TRANSPORT EL FAES شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي مج وعة 

التقدم ٢ـ١٧ الطلبق ٢ سدي 

برنو�سي الدارالبيضلء الدارالبيضلء 

00 20 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.30 090

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  01 شتن23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ    TRANSPORT EL FAES

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

التقدم  مج وعة  اإلوت لعي  مقرهل 

برنو�سي  سدي   ٢ الطلبق  ٢ـ١٧ 

 20 00 الدارالبيضلء  الدارالبيضلء 

: قرار  املغرب نتيجة ل  الدارالبيضلء 

الشركلء.

م حدس مقر التصفية ب مج وعة 

التقدم ٢ـ١٧ الطلبق ٢ سدي برنو�سي 

 20 00 الدارالبيضلء  الدارالبيضلء 

الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:

م  ك لش  مح د    الديد)ة( 

عنوانه)ا( حي نلصر 2مج وعة   رقم 

 20 00 الدارالبيضلء  الهراميين   17

)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : مج وعة 

التقدم ٢ـ١٧ الطلبق ٢ سدي برنو�سي 

الدارالبيضلء

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 21 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0565 7.

175I
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SOFICODEX

ECOLE VIVA PRIVE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
1  زنقة ابن بطوطة الطلبق الثلني 

م الثللث ، سرب ع ر ، 20032، الدار 
البيضلء املغرب

ECOLE VIVA PRIVE شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سيلر الهنلء 
03 مج وعة 01 ع لرة 08 الطلبق 
االر�سي االزهر  - 20500 البيضلء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 78107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ECOLE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.VIVA PRIVE
التعليم   -  : غرض الشركة بإيجلز 

الخلص
- رمض

- الحضلنة
- االبتدائي

الع لـيلت  كل   ، علمـة  بصفـة  م   
الصنلعية،  التجلرية،  املللية، 
صلـة  ذات  العقـلريـة  مغيـر  العقـلريـة 
مبـلشرة بلاهـداف املشـلر إليـهل أعـاله 
تطـوير  م  توسيـع  عل   القـلسرة  أم 

الشركـة. .
عنوان املقر االوت لعي : سيلر الهنلء 
الطلبق   08 ع لرة   01 مج وعة   03
البيضلء   20500  - االزهر   االر�سي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد بوشعيب الكحلي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديد بوشعيب الكحلي : 1.000 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الكحلي  بوشعيب  الديد 

 22 عنوانه)ا( ونلن ال23نو�سي ع لرة 
 20300 03 شطر ب2 ال23نو�سي  رقم 

البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الكحلي  بوشعيب  الديد 

 22 عنوانه)ا( ونلن ال23نو�سي ع لرة 
 20300 03 شطر ب2 ال23نو�سي  رقم 

البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 752199.

176I

LE PREMIER CONSEIL

 KECH DEPOT
DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 KECH DEPOT DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : الشقة 
رقم 1 الطلبق االر�سي  اقلمة خللد  

شلرع يوسف ابن تلشفين - 0000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.79899

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 
 KECH DEPOT DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة مبلغ 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
 1 رقم  الشقة  اإلوت لعي  مقرهل 
شلرع  اقلمة خللد   الطلبق االر�سي  
يوسف ابن تلشفين - 0000  مراكش 

املغرب نتيجة لت2اوع العلئدات.
م عين:

م  شراسي  هند    الديد)ة( 
عنوانه)ا( شلرع فلل ملد ع ي2 ع لرة 
الربلط   10000 أكدال   11 شقة   70

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
الشقة  مفي   2020 شتن23   30 بتلريخ 
اقلمة خللد   الطلبق االر�سي    1 رقم 
شلرع يوسف ابن تلشفين شلرع عبد 
الكريم الخطلبي اقلمة وواس الع لرة 
,الكلبق الثللث    3 الشقة رقم   109

0000  مراكش املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   20 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 75 117.

177I

LE PREMIER CONSEIL

ISSN TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ISSN TRAVAUX شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي سيدي 
علي اماسحلق امنتلنوت  - 1050  

امنتلنوت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.257

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 ملي   29 في  املؤرخ 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

  ISSN TRAVAUX الوحيد  الشريك 

سرهم   20.000 رأس للهل  مبلغ 

سيدي  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

  1050  - امنتلنوت   علي اماسحلق 

تراوع   : ل  نتيجة  املغرب  امنتلنوت 

العلئدات.

التصفية ب سيدي  مقر  م حدس 

املغرب  امنتلنوت   اماسحلق  علي 

1050  امنتلنوت املغرب. 

م عين:

م  انزار  الحدين   الديد)ة( 

تجزئة  املح دي  الحي  عنوانه)ا( 

بلبكلر  01 رقم 570 0000  مراكش 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلمنتلنوت  بتلريخ 19 نون23 

2020 تحت رقم 397/2020.

178I

aglmam conseil  sarl

 STE TAHAJJITE SERVICE sarl

AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aglmam conseil  sarl

 immeuble yachfine BD 1

 Zeraktouni ، 54000، khenifra

maroc

 STE TAHAJJITE SERVICE sarl AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

عدال رقم S 8 امريرت - 50  5 

امريرت املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

33 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 ف23اير   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TAHAJJITE SERVICE sarl AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجلز

 DIVERS-NEGOCIANT ET

 MARCHAND DU CARBURANT

. EN DETAIL

اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 5  50  - امريرت   S 8 رقم  عدال 

امريرت املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ازكلغ مليد :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مليد  ازكلغ  الديد 

567 حي احد    زنقة ماس املخلزين رقم 

50  5 امريرت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مليد  ازكلغ  الديد 

567 حي احد   زنقة ماس املخلزين رقم 

50  5 امريرت املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 13 يوليوز 

2020 تحت رقم 155.

179I

FIDUCIAIRE INOVA

ADN PARTS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطلبق اامل 

تجزئة النقل الحضري حي القدس 

ال23نو�سي الدار البيضلء ، 20610، 

الدار البيضلء املغرب

ADN PARTS شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 18 

الطلبق اامل زنقة 3 تجزئة النقل 

الحضري القدس سيدي ال23نو�سي  

- 20610 الدار البيضلء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 38117

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   09 املؤرخ في 

 ADN شركة ذات املدؤملية املحدمسة

 100.000 رأس للهل  مبلغ    PARTS

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

18 الطلبق اامل زنقة 3 تجزئة النقل 

الحضري القدس سيدي ال23نو�سي  - 

20610 الدار البيضلء  املغرب نتيجة 

ل : استث لر مهم.

 18 م حدس مقر التصفية ب رقم 

النقل  تجزئة   3 زنقة  اامل  الطلبق 

الحضري القدس سيدي ال23نو�سي  - 

20610 الدار البيضلء  املغرب. 

م عين:
م  سمنلتي  رشيد   الديد)ة( 
رقم  أيل    إقلمة  القدس  عنوانه)ا( 

الدار البيضلء    20610 ال23نو�سي   10

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 980 75.

180I

ائت لئية املحلسبة

 LIDERKIT MOROCCO -
GIFER MAROC
إعالن متعدس القرارات

ائت لئية املحلسبة
شلرع أبي الحدن الشلسجي اقلمة 

 TANGER ،90000 ، 1  شبوط رقم
املغرب

 LIDERKIT MOROCCO - GIFER
MAROC »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: املنطقة 
الصنلعية قطعة رقم 21 - 3 شلرع 
مح د بن عبوس  ط.س رقم 8  - - 

تطوان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.1733 - 6097

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
1 / ب ووب عقد عرفي خلص بتلريخ 
ماملسجل  تطوان  في   20/10/2020
للشركة   20/10/2020 بتلريخ 
 LIDERKIT MOROCCO« املد لة 
 1.000.000 برأس ملل   ،»SARL AU
املنطقة   ، في تطوان  مقرهل   ، سرهم 
21  ، مسجلة  الصنلعية قطعة رقم 
تحت  بتطوان  التجلري  بللسجل 
قبول   - يلي:   مل  تقرر   ،  6097 رقم 
ماعت لس مشرمع االندملج مع شركة  
؛   GIFER MAROC SARL-AU
إعالن االندملج عن طريق امتصلص 
بواسطة   GIFER MAROC شركة 
LIDERKIT MOROCCO SARL-
الكلي  النقل  عل   املوافقة   - ؛   AU
مكذلك   GIFER MAROC لت2ماث 
التقييم الذي تم إوراؤه ؛ - املوافقة 
في  الشرمع   - االندملج.  مكلفأة  عل  
العنوان  اج   االوت لعي  املقر  نقل 
بتطوان  الصنلعية  املنطقة   : التلجي 
زيلسة   -  33 طريق ملرتيل قطعة رقم 
إج    1.000.000 رأس امللل لي2تفع من 
تعديل امللستين   - سرهم.   1.200.000
6 م 7 من النظلم ااسل�سي. - اعت لس 

نظلم أسل�سي محين..

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

 MIGUEL PERAGON ESPINOSA

1.200.000 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

 MIGUEL PERAGON ESPINOSA

12000 حصة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   10 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 5772.

181I

ائت لئية املحلسبة

GIFER MAROC
إعالن متعدس القرارات

ائت لئية املحلسبة

شلرع أبي الحدن الشلسجي اقلمة 

 TANGER ،90000 ، 1  شبوط رقم

املغرب

GIFER MAROC »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 3 شلرع 

مح د بن عبوس  ط.س رقم 8  - - 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1733

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

بتلريخ  خلص  عرفي  عقد  ب ووب 

ممسجل  تطوان  في   20/10/2020

للشركة   23/10/2020 بتلريخ 

 GIFER MAROC SARL« املد لة 

 ، سرهم   800.000 ملل  برأس   »AU

مح د  شلرع   3  ، تطوان  في  مقرهل 

مسجلة   ،8 رقم  ط.س  عبوس  بن 

بللسجل التجلري بتطوان تحت رقم 

1733 ، تقرر مل يلي:  - املوافقة عل  
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 GIFER شركة  بلمتصلص  االندملج 

 LIDERKIT من قبل شركة MAROC

حل   - ؛   MOROCCO SARL-AU

 GIFER MAROC SARL-AU شركة 

املوافقة  من  ابتداء  تصفية  سمن 

الشركة  طرف  من  االندملج  عل  

املدتحوذة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم حل الشركة: الذي ينص 

عل  مليلي: حل الشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   10 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 5773.

182I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE CLUB LUMIERE

SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE CLUB LUMIERE SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 36 مكرر 

شلرع مهـران الزهـــور 1  فلس - 

30000 فـــلس الـ ـغــرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.28221

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2020 تقرر حل 

 SOCIETE CLUB LUMIERE SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة مبلغ 

رأس للهل 100.000,00 سرهم معنوان 

شلرع  مكرر   36 اإلوت لعي  مقرهل 

 30000  - فلس    1 الزهـــور  مهـران 

الملنلفدة  نتيجة  الـ ـغــرب  فـــلس 

مانعــدام الشغـل.

م عين:

م  الغـنــدمر  نــلسيــة   الديد)ة( 

شـلرع القـلسسيـة   5 اقـلمــة  عنوانه)ا( 

املــغــرب  فــلس   30000 الشقة   

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 36 مفي   2020 أكتوبر   20 بتلريخ 

مكرر شلرع مهـران الزهـــور 1  فلس - 

30000 فــلس املـغــرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3321/2020.

183I

LAITUE

LAITUE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAITUE

 RÉSIDENCE LES BASES 1 APPT.

 ،D1 CIL CASABLANCA ، 20000

- -

LAITUE شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 

القواعد 1 ع لرة رقم 1 حي الدالم - 

20000 الدا البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 78657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LAITUE

القيلم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
بع لية إنتلج مبيع الووبلت  الغذائية 
ماملشرمبلت التي تدتهالك في الحين أم 

تأخد ولهزة..
ع لرة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
القواعد 1 ع لرة رقم 1 حي الدالم - 

20000 الدا البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة إلهلم بيلز :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
زنقة  الديدة إلهلم بيلز عنوانه)ا( 
رستينكة ع لرة القواعد 1 ع لرة رقم 
البيضلء  الدا   20000 حي الدالم   1

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
زنقة  الديدة إلهلم بيلز عنوانه)ا( 
رستينكة ع لرة القواعد 1 ع لرة رقم 
البيضلء  الدا   20000 حي الدالم   1

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 
نون23 2020 تحت رقم املركز الجهوي 

لإلستث لر للدار البيضلء.
18 I

Cap Conseils

DIGITAL WALKERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

DIGITAL WALKERS شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 219 شلرع 
الزرقطوني م زامية إبراهيم الرمساني 
مكتب  3 الطلبق الثللث - 20330 

الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.26215

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 20 ف23اير 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

زامية  م  الزرقطوني  شلرع   219«

الطلبق  إبراهيم الرمساني مكتب  3 

البيضلء  الدار   20330  - الثللث 
املغرب« إج  »13زنقة القصلر الطلبق 

الثلني رقم 3 املعلريف - 20000 الدار 

البيضلء  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 28 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 752101.

185I

Cap Conseils

DIGITAL WALKERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,303

20390، Casablanca Maroc

DIGITAL WALKERS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 219 شلرع 

الزرقطوني م زامية إبراهيم الرمساني 

مكتب  3 الطلبق الثللت - 20330 

الدار البيضلء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.26215

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 ف23اير   20 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

فقيه  ح زة  )ة(  الديد  تفويت 

براسة 100 حصة اوت لعية من أصل 

100 حصة لفلئدة  الديد )ة( شركة 

ف23اير   20 بتلريخ   DATA TARGET

.2020

¨ويل سنديال  )ة(  تفويت الديد 

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

100 حصة لفلئدة  الديد )ة( شركة 

ف23اير   20 بتلريخ   DATA TARGET

.2020
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ملتيو  أرنو  )ة(  الديد  تفويت 

حصة اوت لعية من   100 بالصكيز 

)ة(  الديد  50  حصة لفلئدة   أصل 

 20 بتلريخ   DATA TARGET شركة 

ف23اير 2020.

ملتيو  أرنو  )ة(  الديد  تفويت 

حصة اوت لعية من   100 بالصكيز 

)ة(  الديد  50  حصة لفلئدة   أصل 

أنلس حجوي بتلريخ 20 ف23اير 2020.

 MEDIA تفويت الديد )ة( شركة 

من  اوت لعية  حصة   MATIC 350

)ة(  الديد  350 حصة لفلئدة   أصل 

 20 بتلريخ   DATA TARGET شركة 

ف23اير 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 28 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 752101.

186I

LE PREMIER CONSEIL

ERAER INDUSTRIES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ERAER INDUSTRIES شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي شلرع عبد 

الكريم الخطلبي اقلمة وواس الع لرة 

109 الشقة رقم 3  ,الكلبق الثللث - 

0000  مراكش املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.89987

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 ف23اير   13 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

*- مطعم )مشغل(
)علمل  مركز االتصلل الهلتفي   -*

الهلتف(
متنوعة  إنشلءات  أم  أع لل   -*

)مقلمل(
*- تصدير خدملت مركز االتصلل 

مخدملت الهلتف ..
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون23   23 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117571.

187I

LE PREMIER CONSEIL

ERAER INDUSTRIES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ERAER INDUSTRIES  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي اقلمة وواس الع لرة 
109 الشقة رقم 3  ,الكلبق الثللث - 

0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.89987

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 13 ف23اير 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
اقلمة  الخطلبي  الكريم  عبد  »شلرع 
  3 رقم  الشقة   109 الع لرة  وواس 
مراكش    0000  - الثللث  ,الكلبق 
الثللث  الطلبق   7 »رقم  إج   املغرب« 
اقلمة أحالم حرف ب شلرع يعقوب 
املنصور  - 0000  مراكش  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117571.

188I

سوويدتيو ليكدوس

تراس - كالد
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

سوويدتيو ليكدوس
زنقة اح د املنصور الدهبي رقم11 ، 

92000، العرائش املغرب
تراس - كللد شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
املنلر 01 رقم 7 12 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5537
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   2 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تراس   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

- كللد.
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين لحدلب الغي2.
تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 92000  -  12 7 رقم   01 املنلر 

العرائش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : بللريلحي  الحدن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
حصة   500   : زينة  رضل  الديد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد الحدن بللريلحي عنوانه)ا( 
 92000  12 7 رقم   01 تجزئة املنلر 

العرائش املغرب.
رقم  عنوانه)ا(  زينة  رضل  الديد 
 92000 الجديد  املغرب   192 

العرائش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحدن بللريلحي عنوانه)ا( 

 92000  12 7 رقم   01 تجزئة املنلر 

العرائش املغرب

رقم  عنوانه)ا(  زينة  رضل  الديد 

 92000 الجديد  املغرب   192 

العرائش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللعرائش   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 979/2020.

189I

Cabinet RGUIG & Associés

LE VERT ANGLAIS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Cabinet RGUIG & Associés

شلرع س ية ، اقلمة شهرزاس 3 ، رقم 

22 ، 20000، الدار البيضلء امل لكة 

املغربية

LE VERT ANGLAIS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 31 ، 

ملتقى شلرع ابن نفيس  مشلرع عبد 

هللا راجي ، املعلريف - 20000 الدار 

البيضلء امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1106 5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   09 املؤرخ في 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

 LE VERT الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 ANGLAIS  مبلغ رأس للهل 

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي 31 ، 

ملتقى شلرع ابن نفيس  مشلرع عبد 

الدار   20000  - املعلريف   ، هللا راجي 

 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضلء 

مقف النشلط.
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م حدس مقر التصفية ب 31 نلصية 

هللا  عبد  مشلرع  النفيس  ابن  شلرع 

الدار   20000  - املعلرف    ، الراجي 

البيضلء امل لكة املغربية. 

م عين:

م  كي2ان  بن  رولء    الديد)ة( 

عنوانه)ا( 29 شلرع علي بن حرازم حي 

امل لكة  الدار البيضلء   20000 لوبيز 

املغربية ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 981 75.

190I

MCG

سفيم
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سفيم شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي امللك 

املدمى يلس ين، مالس حدون، سمار 

الكرن،  - 0000  مؤاكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1071 9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   02 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

فرانشيدكل  )ة(  الديد  تفويت 

15 حصة اوت لعية من  سكويالري  

)ة(  الديد  100 حصة لفلئدة   أصل 

نون23   02 بتلريخ  وينتز  ملرسيل  بيي2 

.2020

املتوكل  خللد  )ة(  الديد  تفويت 
 100 حصة اوت لعية من أصل   10
حصة لفلئدة  الديد )ة( بيي2 ملرسيل 

وينتز بتلريخ 02 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   27 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم  11783.

191I

AUDEXPERT

IFDIBAT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

IFDIBAT شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : العللية  
01 زنقة  08 رقم 22 االفة -   - 
20200 الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 06855
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
 2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   IFDIBAT حل  تقرر 
رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000,00
08 رقم  01 زنقة   اإلوت لعي العللية  
22 االفة -   - 20200 الدار البيضلء 
املغرب نتيجة لتصفية نهلئية م غي2 

روعية لشركة .
م عين:

م  ماعراب  مح د   الديد)ة( 
08 رقم  01 زنقة   العللية   عنوانه)ا( 
الدار البيضلء   20200    - االفة   22

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
مفي العللية    2020 أكتوبر   26 بتلريخ 
 -   - االفة   22 رقم   08 زنقة    01

20200 الدار البيضلء املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75529.

192I

AA CONSULTING S.A.R.L

RAZAK CONSEILS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 

رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

RAZAK CONSEILS  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 17، سلحة 

شلرل نيكول اقلمة بلستور بويلد 

الطلبق 7 الرقم 2 - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 17909

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 شتن23   30 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

 RAZAK الوحيد  الشريك  ذات 

CONSEILS   مبلغ رأس للهل 50.000 

 ،17 سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي 

بلستور  اقلمة  نيكول  شلرل  سلحة 

 20000  -  2 الرقم   7 الطلبق  بويلد 

: حل   الدار البيضلء املغرب نتيجة ل 

مدبق للشركة متصفيتهل..

 ،17 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

بلستور  اقلمة  نيكول  شلرل  سلحة 

 20000  -  2 الرقم   7 الطلبق  بويلد 

الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( عبد الرزاق  الجعيدي م 

زنقة غيدلسة تجزئة   ،03 عنوانه)ا( 

الربلط   10170 الدوي�سي  بونفيالر 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 7 7525.
193I

AA CONSULTING S.A.R.L

SIMRA MAROC
شركة املدله ة

است رار نشلط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
SIMRA MAROC »شركة 

املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: منطقة 
تكنوبول مطلر مح د الخلمس - - 

الدار البيضلء املغرب.
»است رار نشلط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.122535

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تقرر مل   2020 شتن23   29 املؤرخ في 

يلي:
1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخدلئر املسجلة.
الشركة  رأس لل  تخفيض      .2

ب بلغ يدلمي 1 سرهم
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 753256.
19 I

AA CONSULTING S.A.R.L

 SOCIETE HÔTELIERE
MARHABA

إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
 SOCIETE HÔTELIERE
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MARHABA »شركة  املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 63، شلرع 

الجيش امللكي - - الدار البيضلء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.2053

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 30 يونيو 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

عل   املصلسقة  م  التثبت  مليلي: 

 John-David الديد  تفويت  عقد 

حصة   Nathaniel O’HANA

إوت لعية ماحدة من أصل 26 .110 

حصة اوت لعية التي ي لكهل في شركة 

 SOCIETE HOTELIRE MARHABA

 Karine Thérèse BERREBI للديدة 

الحلملة للجندية الفرندية م لجواز 

القلطنة   ،13CY012 1 رقم  سفر 

 Pierre 1er de Serbie شلرع  ب  1 

75016 Paris-France

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

 Karine الديدة  قبول  مليلي: 

بصفة مدله ة   Thérèse BERREBI

وديدة 

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

التقديم الجديد  التتبث من  مليلي: 

للراس لل االوت لعي

عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

 Karine الديدة  تعيين  مليلي:  

بصفة متصرفة   Thérèse BERREBI

العلم  الج ع  انعقلس  لغلية  وديدة 

الذي سيبث في  العلسي سنة  202 

حدلبلت الدنة املللية التي ستنتهي 

بتلريخ 31 سيد 23 2023 

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

العزيز  عبد  الديد  اعفلء  مليلي:  

م  ك تصرف  مهلمه  من  البوكيلي 

املوافقة عل  التكوين الجديد ملجلس 

االسارة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي:  

لم يتم تغيي2أي بند

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

غشت 2020 تحت رقم 1683 7.

195I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ADATRA
إعالن متعدس القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

ADATRA »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 1 

سلحة اإلستقالل الدارالبيضلء - - 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.38311

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 22 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي:  

ببيع و يع حصص  الشركلء  يتعهد  

شركة  لصللح   ADATRA شركة 

 GARLAND LAIDLEY، SGPS SA
قلنون  ذات   مجهولة  شركة  مهي   ،

في  االوت لعي  مقرهل  ميقع  برتغلجي، 
سلم سممينغوس رنل كلسكليس شرق 

ملنويل كوريل لوبيز 682،2785-718 

،  -لشبونة. مفًقل لشرمط مض لنلت 

م ثلهل  به  أبلغنل  الذي  العرض 

سرهم.  ماليين  ثالثة  مهي   ، القلنوني 

3،000،000 سرهم لج يع  الحصص.

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
علوي  الديد  استقللة  قبول  مليلي: 

البطلقة  صلحب  مح د,  إس لعيل 

 .B 06 66 رقم  الوطنية  التعريف 

بصفته  مدي2ا مشلركل.

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
 ، مح د  شقرمن  بن  الديد  تأكيد 
الوطنية  التعريف  البطلقة  حلمل 
رقم B187015، بصفته  مدي2محيد 
مع  محدمسة,  غي2  لفت2ة  للشركة  
الصالحيلت الكلملة املنصوص عليهل 

في النظلم ااسل�سي
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم  -: الذي ينص عل  مليلي: 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755031.
196I

AA CONSULTING S.A.R.L

ALTAVIA MOROCCO
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
ALTAVIA MOROCCO »شركة  

املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 112، 
شلرع انفل الطلبق 2  - - الدار 

البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
. 05059

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 29 أبريل 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مكللة  تجديد  تقرر  مليلي:  عل  
 Lorenzo الديد  املتصرفين:  كل 
 Raphael الديد   ،BERTAGNOLIO
 Sébastien الديد   ،Jacques PALTI
الديدة   ،Pierre René REYDON
DE POIX ALIX ملدة ستة )6( سنوات 
التي ستنتهي عند انعقلس الج ع العلم 
في  سيبث  الذي  الدنوي  العلسي 
حدلبلت الدنة املللية التي ستنتهي 

بتلريخ 31 سيد 23  202
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مليلي: ب ووب امللسة 357 من القلنون 

بللشركلت  الخلص   17-95 رقم 

حل  يتم   لن  أنه  تقرر  املدله ة، 

الشركة رغم كون الوضعية الصلفية 

للشركة أصبحت تقل عن ربع رأس 

امللل االوت لعي.

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

اوت لع  محضر  ب قت�سى  مليلي: 

بتلريخ  املنعقد  االسارة  مجلس 

متصرفين  فلن   ،2019 ابريل   29

رئيس  مكللة  تجديد  قررما  الشركة 

 Lorenzo الديد  االسارة  مجلس 

مكللته  مذلك ملدة   BERTAGNOLIO

متصرف التي ستنتهي بلنعقلس الج ع 

العلم العلسي الدنوي الذي سيبث في 

حدلبلت الدنة املللية التي ستنتهي 

بتلريخ 31 سيد 23  202

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

لم يتم تغيي2 اي بند

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 20 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يونيو 2019 تحت رقم 706189.

197I

مكتب توثيق

PETIT VICTEUR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

مكتب توثيق

اقلمة البلتول الطلبق الثلني زامية 

شلرع مح د الخلمس م زنقة مح د 

البقلل وليز مراكش ، 0000 ، 

مراكش املغرب

PETIT VICTEUR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املدينة، 

حي سيدي أيوب، سرب العرصة رقم 

1  مراكش 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.56133
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ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

 Bruno )ة(  الديد  تفويت 

 Christian René Roger VICTEUR

 10 أصل  من  اوت لعية  حصة   5

 Franck )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

Emile Helios  HERAULT بتلريخ 19 

أكتوبر 2020.

 Martine )ة(  الديد  تفويت 

حصة   Jeanne Eugénie PETIT 5

اوت لعية من أصل 10 حصة لفلئدة  

 Maryline Mauricette )ة(  الديد 

 19 بتلريخ   Victorine  MORAND

أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   25 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 8219.

198I

SOCIETE SYTECH SOLUTIONS

VAREC SARL
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE VAREC SARL

31  شلرع القلسسية - القنيطرة ، 

020 1، القنيطرة املغرب

VAREC SARL  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 31  شلرع 

القلسسية - القنيطرة - 020 1 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.87023

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 09 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم -1تحويل املقر اإلوت لعي: 

تحويل املقر  الذي ينص عل  مليلي: 

شلرع  من  6  للشركة  اإلوت لعي 

القدس الطلبق الثللث رقم 5 - طنجة 

إج  31  شلرع القلسسية - القنيطرة.

قرار رقم -2تغيي2  نشلط الشركة: 
تغيي2 نشلط  الذي ينص عل  مليلي: 
إج   املخلفلت  تدمير  من   الشركة 
ماإلنشلءات  امليكلنيكي  التصنيع 

املعدنية مأع لل متنوعة.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 3 : الذي ينص عل  مليلي: 
الغرض من الشركة هو:  في ااسلس 
- التصنيع امليكلنيكي -منشأة معدنية 

-أع لل مختلفة
بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 
املقر اإلوت لعي للشركة هو 31  شلرع 

القلسسية - القنيطرة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  681.

199I

STE AGEFICO SARL

EMA FASHION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شلرع ع ر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم   ، 90000، طنجة املغرب
EMA FASHION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية كزنلية رقم 06  - 90000 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.91361

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الفالح  سعيد  )ة(  الديد  تفويت 
 100 حصة اوت لعية من أصل   50
شريف  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 
البوحديدي بتلريخ 27 أكتوبر 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون23   19 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235805.

200I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SIRINE HOLDING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

SIRINE HOLDING شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي رميدات 
تجزئة إوويدر 2 مبنى  10 رقم 3 - 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.102283
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 شتن23   09 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   9.000.000«
 9.100.000« إج   سرهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم« 

نقدية أم عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
22 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 116520.
201I

CANOCAF SARL

BILA CON
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

CANOCAF SARL
شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC
BILA CON شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي بحي 

عريض، بلوك 02 رقم 0   - 62000 

النلظور املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.17307

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 غشت   06 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»260.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   360.000« إج   سرهم« 

طريق :  -.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 25 نون23 

2020 تحت رقم 3628.

202I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ASMITOU
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ASMITOU شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رميدات 

تجزئة إوويدر 2 مبنى  10 رقم 3  

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108001

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   1 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ASMITOU

مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحالقة.

رميدات   : عنوان املقر االوت لعي 

  3 رقم  مبنى  10   2 إوويدر  تجزئة 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

فلط ة  العلوي  معتصم  الديدة 

 100 بقي ة  حصة    00   : الزهراء 

سرهم للحصة .

  : العلوي نضلر  الديدة معتصم 

100 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

فلط ة  العلوي  معتصم  الديدة 

الزهراء عنوانه)ا(  سعلسة   رقم  3  

املحلميد 0000  مراكش املغرب.

نضلر  العلوي  معتصم  الديدة 

رقم  3   سعلسة    عنوانه)ا(  

املحلميد 0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

فلط ة  العلوي  معتصم  الديدة 

الزهراء عنوانه)ا(  سعلسة   رقم  3  

املحلميد 0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   09 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117017.

203I

FLASH ECONOMIE

RAPIDE LOG
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

شركة التحلليل ماإلستشلرات

الضح 

إستشلرة م تديي2 املحلسبة

شركة ذات املدؤملية املحدمسةـ 

رأس للهل 100.000،00 سرهم

مقرهل الرئي�سي : بد ة 1 ع لرة 

18 الطلبق اامل عين الدبع 

الدارالبيضلء

التعريف الضريبي 1680388 

الضريبة التجلرية 2 303900 

ص.م.ض.ج 6799079

السجل التجلري 133109

  RAPIDE LOG

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
رأس للهل 300.000 سرهم

شلرع البع راني امل 3 سيدي 

ال23نو�سي   الدار البيضلء

العلم  الج ع  محضر  ب ووب 

بتلريخ  امانه  الدلبق  الشركة  لحل 

لوج   ربيد  لشركة    09/11/2020

ـ  محدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
مل  تقرر  سرهم،   300.000 رأس للهل 

يلي .

الحضور.

الديد  مح د  ح وشة  م الديد 

املهدي ح وشة

ي كنهم التدامل في التقرير اليومي .

 الحل الدلبق امانه للشركة

تعيين مأمور التصفية

اإلورات  إلت لم  الدلطة  إعطلء 

القلنونية

حل الدلبق  قرر،   الج ع العلم، 

امانه لشركة م تصفيتهل حبيل.

تبعل لل وافقة عل  البند الدلبق، 

ك أمور  تعيين  قرر  العلم  الج ع 

التصفية الديد مح د ح وشة 

،الحلمل  الجندية،  مغربي 

)ب  للتعريف رقم  الوطنية  للبطلقة 

3691 ( مقر التصفية 

 185 رقم  الزرقطوني  شلرع 

 2 إقلمة الزرقطوني الشقة   الطبق 

املعلريف  الدارالبيضلء. 

تم الوضع اإليداع  القلنوني بتلريخ  

التجلرية  بلملحك ة   09/11/2020

  755178 تحت  البيضلء  بللدار 

السجل التجلر 171531.

20 I

FLASH ECONOMIE

STE BEL BETON
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE BEL BETON

 شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل:3.000.000,00 سرهم

 مقرهل اإلوت لعي: رقم 7 إقلمة بلب 

الدالم -  الجديدة 
رقم التقييد في السجل التجلري 

7155

تفويت حصص

الغي2  العلم  الج ع  ب قت�سى 

أكتوبر   19 بتلريخ  املؤرخ  العلسي 

2020 قرر الشركلء مل يلي :

اللطيف  عبد  الديد  تفويت   

بلبوير500. 1 حصة اوت لعية إج 

 5.800,00 مح د:  بلبوير  الديد 

حصة 

الديدة بلبوير اية: 2.900 حصة 

الديدة بلبوير مالك:2.900 حصة 

 2.900  : ونلت  بلبوير  الديدة 

حصة 

ااسهم  تحويل  عل   املوافقة 

بلبوير  بين الديد  من قبل الشركلء 

بلبوير  الديد  م  اللطيف  عبد 

اية,الديدة  بلبوير  مح د,الديدة 

بلبوير مالك م الديدة بلبوير ونلت 

التوزيع الجديد للحصص :

بلبوير  اللطيف  عبد  الديد 

:1.500 حصة

 9.800  : بلبوير  مح د  الديد 

حصة

الديدة اية بلبوير : 900.  حصة

  .900: بلبوير  مالك  الديدة 

حصة

  .900: بلبوير  ونلت  الديدة 

حصة

  :GHATBEL شركة

000.  حصة

ب ج وع :30.000 حصة 

7 من النظلم  م   6 تعديل الفصل 

النظلم ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  االبتدائية بللجديدة بتلريخ  2 

2020 تحت رقم 9 256

205I

CABINET ANESS

AUTSAF TRADING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

AUTSAF TRADING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

العلويين زنقة حرمسة رقم 32 ت لرة - 

12000 ت لرة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

131 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AUTSAF TRADING

تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااوهزة املح ولة ماإللكت2منية.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

العلويين زنقة حرمسة رقم 32 ت لرة - 

12000 ت لرة امل لكة املغربية.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : بوموس   الدين  صالح  الديد 

600 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

الديد عزيز بوموس :  00  حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

بوموس   الدين  صالح  الديد 

م  ي  ح   29 الرقم   3 ج  عنوانه)ا( 

10120 الربلط امل لكة املغربية.

عنوانه)ا(  بوموس  عزيز  الديد 
 10120 29 ح ي م   رقم   3 قطلع ج 

الربلط امل لكة املغربية.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بوموس   الدين  صالح  الديد 

م  ي  ح   29 الرقم   3 ج  عنوانه)ا( 

10120 الربلط امل لكة املغربية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 1550.

206I

ائت لنية ميديون كوندلي

SAVEUR AGRI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية ميديون كوندلي

9 ، زنقة لوريي رمز، عين الدبع ، 

20590، الدار البيضلء املغرب

SAVEUR AGRI شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزءة  

مازيس ، إقلمة سيوان 3، رقم 13 - 

20300 ابن سلي لن املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SAVEUR AGRI

غرض الشركة بإيجلز : شراء م بيع 

االرا�سي الفالحية،  كراء  املزرمعلت، 

تد ين العجول..

تجزءة    : االوت لعي  املقر  عنوان 
 -  13 رقم   ،3 إقلمة سيوان   ، مازيس 

20300 ابن سلي لن املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 600   : مح وس  القواس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد القواس مح وس عنوانه)ا( 

 2 م ر الحداءق سرب اللة أمينة رقم 

عين الدبع 20250 البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد القواس مح وس عنوانه)ا( 

 2 م ر الحداءق سرب اللة أمينة رقم 

عين الدبع 20250 البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  سلي لن   ب3ن  االبتدائية 

نون23 2020 تحت رقم 03 .

207I

SOFIDACE

STJG TOURS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

STJG TOURS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  رقم 
26 الطلبق اامل , املركز التجلري 

كالك�سي, شلرع وون كنيدي  - 

10170 الربلط املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.135533
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في  1 شتن23 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
املركز   , الطلبق اامل   26 رقم   « من 
التجلري كالك�سي, شلرع وون كنيدي  
 16« إج   املغرب«  الربلط   10170  -
زنقة سبو , شقة 3, أكدال   - 10090 

الربلط  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   09 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم 108335.
208I

AA CONSULTING S.A.R.L

ALTAVIA MOROCCO
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
ALTAVIA MOROCCO »شركة  

املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 112، 

شلرع انفل الطلبق 2 - - الدار البيضلء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 05059
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 ملي 2019
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 01: الذي ينص عل  مليلي: 
التتبث  م املصلسقة عل  تفويت سهم 
 Sébastien الديد  ملكية  في  ماحد  
في راس لل   Pierre René REYDON
 ALTAVIA MOROCCO شركة  
 Joel Dominique JUNG للديد 
الجديد  التقديم  عل   املصلسقة  م 

للراس لل االوت لعي
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
الديد  استقللة  قبول  مليلي:  
 Sébastien Pierre René REYDON
من مهلمهم ك تصرف م تعيين  الديد 

الحلمل   Joel Dominique JUNG
ب  القلطن  الفرندية،  للجندية 
بصفة    Fontaine Grelot زنقة   ، 1

متصرف وديد.  
عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
 Jérémie مليلي: قبول استقللة الديد
علم  ك دير  مهلمه  من   DAHAN
 Lorenzo الديد  تأكيد  مبللتلجي 
BERTAGNOLIO في منصب الرئيس  

املديرالعلم.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

لم يتم تغيي2أي بند.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2019 تحت رقم 712527.

209I

 YOUR BUSINESS CONSULTING

 CONFECTION MED
YOUNNES

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  YOUR BUSINESS
CONSULTING

شلرع الحدن التلني اقلمة ابتهلل س 
الطلبق الثللت شقة   ، 3150 ، 

ابن ورير املغرب
 CONFECTION MED YOUNNES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

مفتلح الخي2 الشطر االمل رقم 71  
سطلت - 26000 سطلت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CONFECTION MED YOUNNES

بيع    : بإيجلز  الشركة  غرض 

املالبس الجلهزة.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

  71 مفتلح الخي2 الشطر االمل رقم 

سطلت - 26000 سطلت املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : العلمي  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  العلمي  يوسف  الديد 

امالس امبلرك    10 الشطر االمل رقم 

بئ2 الرامي القنيطرة 020 1  القنيطرة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  يوسف  الديد 

امالس امبلرك    10 الشطر االمل رقم 

بئ2 الرامي القنيطرة 020 1  القنيطرة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  االبتدائية بدطلت  

2020 تحت رقم 1191/20.
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FLASH ECONOMIE

JE COMMANDE.MA
إعالن متعدس القرارات

 « JE COMMANDE.MA شركة

ش.م.م

شركة ذات مدؤملية محدمسة 
رأس للهل:1000.000 سرهم

26 شلرع مرس سلطلن ، شقة 3 

الطلبق 1 الدار البيضلء

تفويت حصص

-1     ب قت�سى الج ع العلم الغي2 
قرر   ،  11/11/2020 بتلريخ  العلسي 
 JECOMMANDE.MA شركلء شركة 

» ش.م.م  مل يلــــي:
 5000 تفويت  عل   املصلسقة   -
الديد  طرف  من  اوت لعية  حصة 
الديد  لفلئدة  عبدالكريم  نوي 

الحي ر مني2
القلنوني  الشكل  تحويل  تم   -
مدؤملية  ذات  شركة  من  للشركة 
مدؤملية  ذات  شركة  إج   محدمسة 

محدمسة ذات شريك ماحد
مني2  الحي ر  الديد  تعيين  تم   -
للشركة   ممحيد  وديد  ك دي2 
نوي  الديد  استقللة   لقبول  تبعل 

عبدالكريم
ااسل�سي  القلنون  تحيين   -

للشركة. 
لد   القلنونـي  اإليداع  تم   –2  -
التجلرية  بلملحك ة  الضبط  كتلبة 
 30/11/2020 بتلريخ    بللبيضلء 

تحت رقم  98 755    
من أول الخالصة م البيلن

التديي2

211I

FLASH ECONOMIE

RIAD DADES PARADISE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE »RIAD DADES PARADISE«
SARL AU

املدؤملية  ذات  شركة  تأسدت 
من  الوحيد  للشريك  املحدمسة 
مؤرخ  عرفي  عقد  محتو   خالل 
ساسس  26/01/2020ببومللن  في 

خصلئصهل العلمة كللتلجي:
ش.م.م.ش.مالتد ية   «  

القلنونية«ريلض ساسس بلرسيس 
 100000 ااٍلوت لعي:  الرأس لل 
1000 حصة ب بلغ  سرهم مقدم إج  

100 سرهم للحصة موزعة كللتلجي
ا  بعدي  ايت  الديد   
إج   مقدم  سرهم   براهيم100000 
 AB 1051 5ر.ب.ت, حصة   1000

سدرات  ايت  امسينلر  ايت  ,الدلكن 
وبل سفل   بومللن ساسس-

ااٍلوت لعي:نزل-مشغل  الهدف 
لل طعم

املقر ااٍلوت لعي : سمار ايت امسينلر 
بومللن  سفل    وبل  سدرات  ايت 

ساسس .تنغي2 . 
مدة الشركة:99 سنة 

الشركة  يدير  الشركة:  تديي2 
ابراهيم  بعدي  ايت  الديد  ميدي2هل 

ملدة غي2 محدسة
السجل  م  القلنوني  اإليداع 
التجلري: تم بكتلبة الضبط بلملحك ة 
تحت رقم السجل   . ااٍلبتدائية تنغي2 
التجلري 955 بتلريخ 2020/11/27 
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FLASH ECONOMIE

SOUSSIYA GAZ
تأسيس شركة املدله ة

SOUSSIYA GAZ
شركة املدله ة

رقم التقييد في السجل التجلري: 
21751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   25
ااسل�سي لشركة املدله ة بلمل يزات 

التللية:
شكل الشركة: شركة املدله ة

 SOUSSIYA الشركة:  تد ية 
GAZ

تكييف   -  : غرض الشركة بإيجلز 
متوزيع  ماالسطوانلت  الغلزات 

الغلزات الدلئبة ماالسطوانية
- مركز تخزين متعبئة الغلز

كيلومت2  1   : االوت لعي  املقر 
طريق تيزنيت الحي الصنلعي سيدي 

بيبي صندمق ال23يد  6291-727
املدة: 99 سنة

ألف  ثالث لئة  الشركة:  رأس لل 
إج  ثالثة  مقد ة   )300.000( سرهم 
سرهم  ب لئة  سهم   )3،000( آالف 
كتتب و يعهل 

ُ
)100( سرهم للدهم ، ت

متوزع عل  النحو   
ً
متدفع ربعيل  

ً
نقدا
التلجي

اإلسارة  مجلس  يتكون  اإلسارة: 

يتم اختيلرهم من بين  أعضلء  من   

املدله ين مهم

الديد النلوم اس حلي 

اسري�سي  رشيد  مح د  الديد 

قيطوني 

الديد توفيق ح ومي  

الديد عبد الحكيم أمين

بتلريخ  اإلسارة  مجلس 

يعين الديد نلوم اس   2020/09/25

حلي رئيس مدير علم 

   Cabinet EMEX :مدقق حدلبلت

مشهوري  الحبيب  الديد  ي ثلهل 

  DPLE  2محلسب خبي

االحتيلطي  للتكوين   ٪ ااربلح:5 

البلقي  تخصيص  ،يتم  القلنوني 

خصم  بعد  كأربلح  لل دله ين 

املبللغ املرحلة ، مالتي يتم إيداعهل في 

حدلب ماحد أم أكث2 من الصنلسيق 

العلم  الج ع  من  بقرار  االحتيلطية 

العلسي

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  بلنزكلن  االبتدائية 

2020 تحت رقم  205  

213I

FLASH ECONOMIE

GO HI
إعالن متعدس القرارات

GO HI  S.A.R.L AU

تفويت الحصص   

     IF N°47223328   RC N°146555

ICE N°002600731000018

 ب ووب الج ع العلم الغي2 العلسي 

شركلء  قرر   09/11/2020 بتلريخ 

رأس للهل  م  م  ش    GO HI شركة 

10.000,00  سرهم م مقرهل االوت لعي 

شلرع اابطلل الشقة   15 في الربلط 

رقم  1 أكدال مل يلي:

املوافقة عل  تفويت الحصص   -

الشندمري  الديد  بين  االوت لعية 

املجدمبي  الديد  لصللح  مح د 

إسريس.
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 7 م   6 البندين  بذلك  تعديل   -
للقلنون ااسل�سي للشركة.

- تحويل شركة من ش م م اج  ش 
م م لشريك الوحيد.

- تحديت النظلم ااسل�سي لشركة.
املوافقة عل  القوانين الجديدة   -

لشركة.
بكتلبة  القلنوني  اإليداع  ثم 
التجلرية  املحك ة  لد   الضبط 
تحت   17/11/2020 بتلريخ  بللربلط 

رقم 108636 .
للخالصة م البيلن

21 I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

UZAKEL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تلنديفت ع لرة 18 شقة 12 

اكدال ، 10090، الربلط املغرب
UZAKEL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 

18 شقة 12 زنقة تلنديفت  اكدال 
10090 الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 80 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.UZAKEL
است2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 
متصدير بيع مشراء في محل تجلري ام 

ع23 االنت2نيت.
ع لرة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
اكدال  زنقة تلنديفت    12 18 شقة 

10090 الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : الديدة ملودة الحجوي 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد اكصوي امت :  500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

الحجوي  ملودة  الديدة 
عنوانه)ا( اقلمة كونت2ي كلوب ع لرة 
امالس  سمار    1 رقم   2 الطلبق  ام2 
بوزنيقة   13100 الشراط  مو�سى 

املغرب.
عنوانه)ا(  امت  اكصوي  الديد 
اكديد للك ملح 620 سك مصطفى 
ابليوكلو سيت س 8ك كوسداس ايدين 

10000 ايدين تركيل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الحجوي  ملودة  الديدة 
عنوانه)ا( اقلمة كونت2ي كلوب ع لرة 
امالس  سمار    1 رقم   2 الطلبق  ام2 
بوزنيقة   13100 الشراط  مو�سى 

املغرب
عنوانه)ا(  امت  اكصوي  الديد 
اكديد للك ملح 620 سك مصطفى 
كوسداس  8ك  س  سيت  ابليوكلو 

10000 ايدين تركيل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109098.
215I

MI ALMA

MI ALMA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

MI ALMA
26A تجزئة الفرسمس النخيل 

الش لجي ، 0000 ، مراكش املغرب
MI ALMA  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
 26A  معنوان مقرهل اإلوت لعي

تجزئة الفرسمس النخيل الش لجي  - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.328 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   10 املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( شوقي 

مريم  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 1 1179.

216I

سوويدتيو ليكدوس

موجود اكسبريس
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوويدتيو ليكدوس
زنقة اح د املنصور الدهبي رقم11 ، 

92000، العرائش املغرب

موووس اكد23يس شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة ابن 

الخطيب رقم 25 الطلبق التلني - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

55 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : موووس 

اكد23يس.

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين لحدلب الغي2.
: زنقة ابن  عنوان املقر االوت لعي 

 - التلني  الطلبق   25 رقم  الخطيب 

92000 العرائش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : شفي2ة  حدني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد حدني شفي2ة عنوانه)ا( 68 

العرائش   92000 ابن خلدمن  شلرع 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد حدني شفي2ة عنوانه)ا( 68 

العرائش   92000 ابن خلدمن  شلرع 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  1  بللعرائش   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 987.

217I

SOFMEC

 TRAVAUX TARIFITE
SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFMEC

 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC

 TRAVAUX TARIFITE SARLAU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقـة 

خللد ابن الوليد - 35100 ورسيف 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.723
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   23 املؤرخ في 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 
 TRAVAUX الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأس للهل    TARIFITE SARLAU
مقرهل  معنوان  سرهم   85.000
 - الوليد  ابن  خللد  زنقـة  اإلوت لعي 
 : ورسيف املغرب نتيجة ل   35100

الخ ول مند نشلتهل.
زنقـة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
35100 ورسيف   - خللد ابن الوليد 

املغرب. 
م عين:

م  ملغلري  رحلل   الديد)ة( 
الوليد  ابن  خللد  زنقـة  عنوانه)ا( 
ك صفي  املغرب  ورسيف   35100

)ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 932/2020.
218I

QUALICIA CONSULTING

RG RESTAURATION SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

RG RESTAURATION SARL شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  شلرع 
عالل الفل�سي إقلمة خديجة 2 

شقة رقم 11 م ج مكنلس - 50000 
مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
51 13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RG  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RESTAURATION SARL
م ول   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحفالت

تجلرة.

شلرع    : االوت لعي  املقر  عنوان 

 2 خديجة  إقلمة  الفل�سي  عالل 

 50000  - 11 م ج مكنلس  شقة رقم 

مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 3 .000   : الركراكي  الديد ع ر 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد عث لن الركراكي :  33.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد  ابراهيم الركراكي :  33.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   الركراكي  ع ر  الديد 

 2 شلرع عالل الفل�سي إقلمة خديجة 

 50000 م ج مكنلس   11 شقة رقم 

مكنلس املغرب.

الديد عث لن الركراكي عنوانه)ا( 

حي الفقيه القري سعلسة مكنلس   1

50000 مكنلس املغرب.

الديد  ابراهيم الركراكي عنوانه)ا( 

حي الفقيه القري سعلسة مكنلس   1

50000 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد ابراهيم الركراكي عنوانه)ا( 

حي الفقيه القري سعلسة مكنلس   1

50000 مكنلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية ب كنلس  بتلريخ - تحت رقم 

.-

219I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RAHA BOIS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

RAHA BOIS شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لية 

ليدلسفة  1 رقم  10 االلفة - 

20230 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 09 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   23 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

رأس للهل  مبلغ    RAHA BOIS

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

رقم  اإلوت لعي ع لية ليدلسفة  1 

الدار البيضلء   20230  - االلفة   10 

الخدلئر املسجلة   : املغرب نتيجة ل 

سيد 23   31 في الحدلبلت املقفلة في 

اك23عن ثالثة أربلع رأس امللل   2019

الصعب  االقتصلسي  املنلخ  مبدبب 

للغلية.

ع لية  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 - االلفة  رقم  10  ليدلسفة  1 

20230 الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( زهراء  زرعة م عنوانه)ا( 

االلفة   23 رقم  حي العللية زنقة  3 

املغرب  البيضلء  الدار   20230

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755656.

220I

fiduazizi

REDEXPRESS

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

fiduazizi

شلرع ع ر املختلر حي القدس شلرع 

ع ر املختلر حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

REDEXPRESS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب ا 

92 زنقة اصيال الحي الحجري مكتب 

ا 92 زنقة اصيال الحي الحجري 

70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.290 3

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 18 نون23 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الحي  اصيال  زنقة   92 ا  »مكتب  من 

الحجري مكتب ا 92 زنقة اصيال الحي 

الحجري 70000 العيون املغرب« إج  

»شلرع اسريس االمل زنفة تفرامت رقم 

شلرع اسريس االمل زنفة تفرامت   16

رقم 16 70000 العيون  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2829/2020.

221I
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fiduazizi

 ELMOUSSAOUI SERVICE
SUD

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شلرع ع ر املختلر حي القدس شلرع 

ع ر املختلر حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 ELMOUSSAOUI SERVICE SUD

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

امللمون بلوك 06 رقم 6  حي موالي 
رشيد الشطر 03 شلرع امللمون بلوك 

06 رقم 6  حي موالي رشيد الشطر 

03 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   15

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ELMOUSSAOUI SERVICE SUD

م  البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل متعدسة.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
حي موالي    6 رقم   06 امللمون بلوك 
رشيد الشطر 03 شلرع امللمون بلوك 
6  حي موالي رشيد الشطر  06 رقم 

03 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

املوسلمي  ملين  مح د  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : املوسلمي  ملين  مح د  الديد   

1000 بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
املوسلمي  ملين  مح د  الديد 
 06 بلوك  امللمون  شلرع  عنوانه)ا( 
 03 6  حي موالي رشيد الشطر  رقم 

70000 العيون املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
املوسلمي  ملين  مح د  الديد 
 06 بلوك  امللمون  شلرع  عنوانه)ا( 
 03 6  حي موالي رشيد الشطر  رقم 

70000 العيون املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2818/2020.
222I

fiduazizi

G3FMS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

fiduazizi
شلرع ع ر املختلر حي القدس شلرع 
ع ر املختلر حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
G3FMS شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

املدعوسي رقم 99 حي الوحدة 01 
شلرع املدعوسي رقم 99 حي الوحدة 

01 70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.28033

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر  في  2  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
فعراس  ميلرة  )ة(  الديد  تفويت 
160 حصة اوت لعية من أصل 330 
حصة لفلئدة  الديد )ة( علي فعراس 

بتلريخ 27 أكتوبر 2020.

فعراس  ميلرة  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   170

330 حصة لفلئدة  الديد )ة( مح د 

أكتوبر   27 بتلريخ  فعراس  سعيد 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   25 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2/2020 28.

223I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE KHADRANI TRAVAUX

SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE

 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC

 STE KHADRANI TRAVAUX

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

1تعلمنية الع ل 2 االسريدية 2 عين 

البيضلء سيدي حرازم - 30000 

فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KHADRANI TRAVAUX SARL

غرض الشركة بإيجلز : كراء االت 

التجلرة-   - م الحفر م الفالحة  البنلء  

االست2اس مالتصدير.

رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

2 عين  االسريدية   2 1تعلمنية الع ل 

 30000  - حرازم  سيدي  البيضلء 

فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : الديد عبد الدالم الخضراني  

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 500   : الديد مح د الخضراني  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الخضراني   الدالم  عبد  الديد 

عين  الع ل  تعلمنية  عنوانه)ا( 

البيضلء  سيدي حرازم  30000 فلس 

املغرب.

الخضراني   مح د  الديد 

عين  الع ل  تعلمنية  عنوانه)ا( 

البيضلء  سيدي حرازم  30000 فلس 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الخضراني   الدالم  عبد  الديد 

عين  الع ل  تعلمنية  عنوانه)ا( 

البيضلء  سيدي حرازم  30000 فلس 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3389.

22 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LNE MAROC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 تد ية الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

  LNE MAROC
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شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي 5  اقلمة 

غومبلغ شلرع مح د 5 رقم   - 

0000  مراكش املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تغيي2   2020 يوليوز   28 املؤرخ في 

 LNE MAROC« تد ية الشركة من

. « NVT INDUSTRIES«  إج «

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

08 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 116119.

225I

TRANS ASINA

TRANS ASINA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANS ASINA

 Rue 23, Immeuble 2

  Appartement N°6 Quartier Bled

El jed, ، 20160، SAFI MAROC

TRANS ASINA  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 23 

ع لرة 02 الشقة رقم 06 شلرع بالس 

الجد - 20160 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

10977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

. ASINA

غرض الشركة بإيجلز : شركة نقل 

البضلئع غي2 املصحوبة بذميهم نيلبة 

عن آخرين

نقل اامتعة غي2 املصحوبة نيلبة 

عن اآلخرين

النقل املحلي مالدمجي

نقل البضلئع منقل اافراس منقل 

الركلب

مقلمل نقل بضلئع

استي2اس متصدير و يع املنتجلت 

سمن قيوس مروعية.

 23 زنقة   : عنوان املقر االوت لعي 

06 شلرع بالس  الشقة رقم   02 ع لرة 

الجد - 20160 اسفي املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد عزالدين غليض 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عزالدين غليض عنوانه)ا( 

تجزئة الورس ع لرة75 رقم 01سيدي 

مومن 20000 الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عزالدين غليض عنوانه)ا( 

تجزئة الورس ع لرة75 رقم 01سيدي 

مومن 20000 الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   11 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

226I

RIASBAI

رياسباي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIASBAI

 SECTEUR M LOT N 743, RUE

 813, APPT AU 1ER ETAGE N

 01 CITE EL MASSIRA AGADIR ،

80000، AGADIR Maroc

ريلسبلي شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي قطلع 

م املج وعة رقم 3 7, شلرع 813, 

شقة في الطلبق اامل رقم 01 حي 

املدي2ة  - 80000 أكلسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 5295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

ريلسبلي.

مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلرات م استي2اس م تدويق معدات م 

مواس القوارب.

قطلع م   : عنوان املقر االوت لعي 

املج وعة رقم 3 7, شلرع 813, شقة 

في الطلبق اامل رقم 01 حي املدي2ة  - 

80000 أكلسير املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : بينتوس   خونكلل  رامل  الديد 
100 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
بينتوس  خونكلل  رامل  الديد 
 ,12 رقم  أريصيفي  زنقة  عنوانه)ا( 
كلنغلس   369 0 الثللث-ب  الطلبق 

)بونتيفيدرا( اسبلنيل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  س ي2  ابتدلم  الديدة 
الشقة 50, البنلء 13 إقلمة النجلح 2 

حي الدالم 80000 أكلسير املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم  9736.

227I

TRANSPORT BEN KACEM

 TRANSPORT BEN KACEM
TBK

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANSPORT BEN KACEM
الطلبق اار�سي شلرع بي2 أنزران زنقة 

3 رقم  2 حي ماس الذهب سيدي 
بوزكري مكنلس ، 50070، مكنلس 

املغرب
 TRANSPORT BEN KACEM TBK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

اار�سي شلرع بي2 أنزران زنقة 3 رقم 
 2 حي ماس الذهب سيدي بوزكري 
مكنلس - 50070 مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
51511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT BEN KACEM TBK

-نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع  لحدلب الغي2 عل  املدتويين 

الوطني مالدمجي.

-نقل املدلفرين مالنقل الديلحي 

عل  املدتويين الوطني مالدمجي.

املدر�سي  مالنقل  املوظفين  -نقل 

اطفلل املدارس.

سلئق  بدمن  الديلرات  -تأوي2 

الجديدة  الديلرات  متدويق 

ماملدتع لة.

-استي2اس م تصدير.

-صيلنة مإصالح املركبلت

و يع املعلمالت   ، -مبصورة أعم 

ماملللية  مالصنلعية  التجلرية 

ماملنقولة مالعقلرية ، املرتبطة بشكل 

مبلشر أم غي2 مبلشر بلاشيلء املذكورة 

في  تكون  أن  التي يحت ل  أم   ، أعاله 

صللح التحقيق مالتطوير.

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم   3 اار�سي شلرع بي2 أنزران زنقة 
بوزكري  الذهب سيدي  ماس  حي   2 

مكنلس - 50070 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : قلسمي  بلغيت  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  قلسمي  بلغيت  الديد 
زنقة 3 رقم  2 حي ماس الذهب مكنلس 

50070 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  قلسمي  بلغيت  الديد 
زنقة 3 رقم  2 حي ماس الذهب مكنلس 

50070 مكنلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 005 .

228I

ازميتي ابراهيم )شخص ذاتي(

IB EXPLOIT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازميتي ابراهيم )شخص ذاتي(

5، ع لرة أسكور، شلرع طلرق بن 

زيلس ، 300 1، سوق أربعلء الغرب 

املغرب

IB EXPLOIT شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

املنصور الدهبي، رقم 15 - 300 1 

سوق أربعلء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

26851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 IB  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.EXPLOIT

تحويل   *  : غرض الشركة بإيجلز 

ااموال مالخدملت املرتبطة.

* استخالص فواتي2 امللء مالكهربلء 

لصللح املكتب الوطني للكهربلء مامللء 

الصللح للشرب أم لصللح أي فلعل 

آخر.

أنواع  و يع  استخالص   *

إسارة  لصللح  مالرسوم  الضرائب 

الضرائب.

* املفلمضلت التجلرية.
* بيع بطلقلت تعبئة الهلتف.

و يع  تصدير  م  استي2اس   *
املنتوولت.

الخلرج  أم  الداخل  من  الشراء   *
شأنهل  من  التي  العربلت  أم  لآلالت 
ااهداف  من  أي  تحقيق  تدهيل 

أعاله.
* معل  الع وم، و يع الخدملت، 
التجلرية،  الصنلعية،  الع ليلت 
املرتبطة  مالعقلرية  املنقولة  ماملللية 
مبلشرة  غي2  بطريقة  أم  مبلشرة 
بللهدف االوت لعي مبج يع ااهداف 

املشلبهة..
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 1 300  -  15 رقم  املنصور الدهبي، 

سوق أربعلء الغرب املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد أيوب االسري�سي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد أيوب االسري�سي عنوانه)ا( 
حي لعري الشيخ، الزنقة 05، رقم  0 

62999 النلظور املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد أيوب االسري�سي عنوانه)ا( 
حي لعري الشيخ، الزنقة 05، رقم  0 

62999 النلظور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعلء  بدوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2020 سون23   01 بتلريخ 

.3 0/2020
229I

THE OFFICE

BOUDOU BUILDING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

BOUDOU BUILDING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 119 شلرع 

عبداملومن الطلبق الثلني املكتب 
رقم 18 - 20000 الدار البيضلء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81617

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOUDOU BUILDING

متجزئة    : غرض الشركة بإيجلز 

و يع اارا�سي ،

مترمبج  متشييد  بنلء,  مقلمل,   -

متطوير املبلني ، مأع لل متنوعة ،
ماملنلزل  املبلني  مبيع  إنشلء   -

العقلرات  مالفيالت مو يع  مالشقق 

ااخر  ،

- استي2اس متصدير و يع املنتجلت 

مالدلع ماملواس.

- شراء مبيع و يع أنواع املنشلت 

م املبلني.

العقلرية  املعلمالت  و يع   -

إيجلرات   - مبيعلت   - :مشت2يلت 

مالت2ميج لج يع العقلرات( ،

ماع لل  التجديدات  و يع   -

الصيلنة ....

عنوان املقر االوت لعي : 119 شلرع 

عبداملومن الطلبق الثلني املكتب رقم 

امل لكة  الدار البيضلء   20000  -  18

املغربية.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد الرحيم بوسم :  000.  
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد الرحيم بوسم عنوانه)ا( 
 62999 كبدانة  لهدارة  لوسديد 

النلظور امل لكة املغربية.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد الرحيم بوسم عنوانه)ا( 
 62999 كبدانة  لهدارة  لوسديد 

النلظور امل لكة املغربية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755986.
230I

B.& B. COMPTA

MYWISH ECOM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

B.& B. COMPTA
36 شلرع الكفلح الطلبق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الربلط 
، 10150، الربلط املغرب

MYWISH ECOM شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

مختلر ولزمليت، ع لرة رقم 105، 
الشقة رقم 5 ، اقلمة ازهور ، 

املحيط الربلط - 0 100  الربلط 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.127631
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  22 شتن23  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
  MYWISH ECOM الشريك الوحيد 

سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع مختلر 
الشقة   ،105 ع لرة رقم  ولزمليت، 
رقم 5 ، اقلمة ازهور ، املحيط الربلط 
نتيجة  املغرب  الربلط    100 0  -
الوحيد  املدلهم  إمكلنية  عدم   : ل 
للشؤمن  نفده  تكريس  للشركة 

االوت لعية للشركة..
شلرع  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
 ،105 رقم  ع لرة  ولزمليت،  مختلر 
الشقة رقم 5 ، اقلمة ازهور ، املحيط 

الربلط - 0 100 الربلط املغرب. 
م عين:

الديد)ة( مفلء   عروة م عنوانه)ا( 
مج وعة 73 رقم 19 البيتلت ح ي م 
املغرب  الربلط    10120 الربلط  

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109057.
231I

Gloria Business Center

MOLY TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
MOLY TRAVAUX شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 شلرع 
الزرقطوني إقلمة الزهور الطلبق 6 
الرقم 18 - 20360 البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 79667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOLY : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRAVAUX

مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بنلء.

59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

 6 الطلبق  الزهور  إقلمة  الزرقطوني 

الرقم 18 - 20360 البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بوشتى  نقلش  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوشتى  نقلش  الديد 

لدلسفة إقلمة قصبة أمين مج  0 

 03 الطلبق   132 الشقة   10 ع لرة 

البيضلء. 20000  البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوشتى  نقلش  الديد 

لدلسفة إقلمة قصبة أمين مج  0 

 03 الطلبق   132 الشقة   10 ع لرة 

البيضلء  الدار   20000 البيضلء. 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 79667 .

232I

STREET BUSINESS CENTER

CHALLAL MARKET
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

ع لرة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

وليز، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

CHALLAL MARKET  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 93 مكرر 

أسيف س  - 0000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. CHALLAL MARKET

تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املواس الغذائية العلمة.
عنوان املقر االوت لعي : 93 مكرر 

أسيف س  - 0000  مراكش  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد يلسين شالل :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد يلسين شالل عنوانه)ا( حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 1   62010  

النلضور  املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد يلسين شالل عنوانه)ا( حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 1   62010  

النلضور  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117391.
233I

SACO CONSEIL

ATLAS FOUZARI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ATLAS FOUZARI شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
اسكجور املحلميد 7 رقم  67 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.101623

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في  2 نون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
»تجزئة اسكجور املحلميد 7 رقم  67 
مراكش - 0000  مراكش املغرب« إج  
»سمار ايت مبلرك تدلطلنت رقم 156 

مراكش - 0000  مراكش  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 0 1180.
23 I

FICAGEST

PART PLUS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
PART PLUS شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
م عنوان مقرهل االوت لعي تجزئة 

الكرم رقم 326 طريق اسفي مراكش 
- 0000  مراكش .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 6865
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117936.
235I

الشراط فلط ةالزهراء

STE PARIS ELYSSEES CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الشراط فلط ةالزهراء
رقم 311 الدمر االمل تجزئه الوفلق 
طريق عين الد ن ، 30020، فلس 

املغرب
STE PARIS ELYSSEES CAR شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 6  شلرع 
الشفشلمني  - 30000 فلس  املغرب 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.392 5
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2019 ملرس   02 في  املؤرخ 
ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 
 STE PARIS الوحيد  الشريك  ذات 
رأس للهل  مبلغ    ELYSSEES CAR
مقرهل  معنوان  سرهم   500.000
 - الشفشلمني   شلرع    6 اإلوت لعي 
 : ل  نتيجة  املغرب   فلس    30000

منلفدة مضعف املداخيل  .

م حدس مقر التصفية ب 6  شلرع 

الشفشلمني  - 30000 فلس املغرب. 

م عين:

م  الصنهلجي   حدن   الديد)ة( 

عالل  تجزئة   38 فيال  عنوانه)ا( 

املغرب  فلس   30000 عبدهللا   ابن 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ملرس   15 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2019 تحت رقم 1078.

236I

Soconef sarl

JID-BEN SERVICES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soconef sarl

12 شلرع مح د الحنصلجي رقم 

1 القنيطرة ، 000 1، القنيطرة 

املغرب

JID-BEN SERVICES شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب 3 

اإلقلمة يلس ين 25  يعقوب املنصور 

القنيطرة - 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
JID-  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BEN SERVICES
تنظيف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املشلريع ماملخلزن مالشقق
نقل البضلئع

إنتلج متدويق منتجلت التنظيف.
 3 : مكتب  عنوان املقر االوت لعي 
اإلقلمة يلس ين 25  يعقوب املنصور 
القنيطرة - 000 1 القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد بن ويدا توفيق 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد بن ويدا توفيق عنوانه)ا( 
 51200 حي الدمم اكوراي الحلوب  

الحلوب املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد بن ويدا توفيق عنوانه)ا( 
 51200 حي الدمم اكوراي الحلوب  

الحلوب املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 80198.

237I

fidomek

SOCIETE HALA FER
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc
SOCIETE HALA FER  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 تجزئة 
ونلن الزيتون املنصور 5 مكنلس. - 

50000 مكنلس املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
51 35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. SOCIETE HALA FER
غرض الشركة بإيجلز : تلور مواس 

البنلء
تلور املنتجلت املعدنية.

عنوان املقر االوت لعي : 59 تجزئة 
 - مكنلس.   5 ونلن الزيتون املنصور 

50000 مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
حصة   500   : مبل  أح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد عبد العزيز محجوبي :  250 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 250   : اإلسري�سي  بوبكر  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
زنقة  مبل عنوانه)ا(  أح د  الديد 
3 رقم 37 حي اإلنلرة مكنلس 50000 

مكنلس املغرب.
محجوبي  العزيز  عبد  الديد 
الزيتون  ونلن  تجزئة   59 عنوانه)ا( 
مكنلس   50000 مكنلس   2 الطلبق 

املغرب.
الديد بوبكر اإلسري�سي عنوانه)ا( 
املنصور   1 تجزئة الشهدية     7 رقم 

مكنلس 50000 مكنلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
زنقة  مبل عنوانه)ا(  أح د  الديد 
3 رقم 37 حي اإلنلرة مكنلس 50000 

مكنلس املغرب

محجوبي  العزيز  عبد  الديد 

الزيتون  ونلن  تجزئة   59 عنوانه)ا( 

مكنلس   50000 مكنلس   2 الطلبق 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم   39.

238I

أفلك أمسيت

R-LINE CAR SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

أفلك أمسيت

2 سلحة الكويت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب

R-LINE CAR SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي بوحوت 

2 شلرع طلرق ابن زيلس رقم 73 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.66709

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   12 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ رأس للهل    R-LINE CAR SARL

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

اإلوت لعي بوحوت 2 شلرع طلرق ابن 

73 - 90000 طنجة املغرب  زيلس رقم 

نتيجة ل : تواجي خدلئر الشركة.

م حدس مقر التصفية ب الدريدية 

 -  13 رقم  الخندق  غزمت  زقلق   2

90000 طنجة املغرب. 

م عين:

م  اوضيض  علي   الديد)ة( 

غزمت  زقلق   2 الدريدية  عنوانه)ا( 

طنجة   90000  13 رقم  الخندق 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236232.

239I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

كروب سكولير لي يونيفير 

الخاصة
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

كرمب سكولي2 جي يونيفي2 الخلصة 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 8 شلرع 

الفرابي اقلمة بلالس الطلبق االر�سي 
رقم 6أ - 90000 طنجة امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كرمب   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

سكولي2 جي يونيفي2 الخلصة.

التعليم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اامجي ماالبتدائي مالثلنوي الخلص

املقصف املدر�سي

النقل املدر�سي

مثقلفية  مفنية  خلروية  أنشطة 

مريلضية

التوويه مالدعم مالدعم املدر�سي

تدريب املدربين ماملعل ين

إنتلج مطبلعة املواس البيداغووية 

بج يع أشكللهل

متصدير  ماستي2اس  مشراء  بيع 

اللوازم املدرسية ماملكتبية

و يع الع ليلت التي تدخل في إطلر 

البيداغووية  ااسلليب  في  التعليم 

العلمة مالحديثة التي تتطلب املدرسة

ماللوازم  املعدات  مبيع  شراء 

املدرسية

توفي2 و يع الخدملت مب دلعدة 

خلصة ، املفوض مالد درة ، منظ ة 

مالتجلرية  الصنلعية  للشركلت 

مشركلت الخدملت مأي كيلن يتعلق 

بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر بلانشطة 

املذكورة أعاله

استي2اس متصدير أي نوع من املواس 

مالتوريدات املتعلقة بللنشلط

اكتدلب أم االهت لم بأي شركلت 

أم مؤسدلت مشلبهة أم مختلفة ؛

م لرسة هذه اانشطة في املغرب 

بشراكة  أم  مدتقل  بشكل  مخلروهل 

قلنونيين  أم  طبيعيين  أشخلص 

آخرين.

»تبلسل ماستخدام و يع براءات 

مالع ليلت  مالت2اخيص  االخت2اع 

مااس لء  التجلرية  مالعالملت 

التجلرية

إنشلء الفرمع أم الوكلالت.

شلرع   8  : عنوان املقر االوت لعي 

الفرابي اقلمة بلالس الطلبق االر�سي 
امل لكة  طنجة   90000  - 6أ  رقم 

املغربية.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

35.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : الرا�سي  هشلم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد وهلس ولمعي :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
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 250   : الد ن  ضيلء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : صلبري  إبراهيم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : أبقوي  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : الغزامي  فدم   الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد علسل الد ن :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد أمين الد ن :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : القلسمي  عث لن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : املدلمي  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الرا�سي  هشلم  الديد 

هالل.  إبن  إبراهيم  النزهة.  حي 

رقم21. طنجة 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.

عنوانه)ا(   ولمعي  وهلس  الديد 

مبنى ب الطلبق اامل  إقلمة الخليج. 

رقم 5. طنجة 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.

عنوانه)ا(  الد ن  ضيلء  الديدة 

شلرع  الن2وس  تجزئة  ال23انص. 

 90000 طنجة   .58 رقم  سيدريس 

طنجة امل لكة املغربية.

الديد إبراهيم صلبري عنوانه)ا( 

شلرع  الن2وس  تجزئة  ال23انص. 

 90000 طنجة   .58 رقم  سيدريس 

طنجة امل لكة املغربية.

الديد مصطفى أبقوي عنوانه)ا( 

شلرع  الريلض  تجزئة  ال23انص. 

الشهيدة حلسه املعطي رقم11.طنجة 

90000 طنجة امل لكة املغربية.

الديدة فدم  الغزامي عنوانه)ا( 

شلرع  الريلض  تجزئة  ال23انص. 

الشهيدة حلسه املعطي رقم11.طنجة 

90000 طنجة امل لكة املغربية.

عنوانه)ا(  الد ن  علسل  الديد 

 . ش9  ط3  الزيرامي  شلرع 

الدارالبيضلء   20000 الدارالبيضلء 

امل لكة املغربية.

عنوانه)ا(  الد ن  أمين  الديد 

LEON HOUYOUX  2/

 B003 1160, AUDERGHEM

 BRUXELLES BELGIQUE  16200

برمكديل بلجيكل .

الديد عث لن القلسمي عنوانه)ا( 

مبنى1  غ17  ااندلس  بلب  العرفلن. 

الطلبق الثللث رقم 8. طنجة 90000 

طنجة امل لكة املغربية.

عنوانه)ا(  املدلمي  رشيد  الديد 

شقه  شلرع إبن تومرت إقلمة رقية. 

طنجة   90000 طنجة   . 6 رقم 

امل لكة املغربية.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الرا�سي  هشلم  الديد 

حي النزهة. إبراهيم إبن هالل. رقم21. 

طنجة 90000 طنجة امل لكة املغربية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236007 .

2 0I

ste TRANSFER MALAK

STE TRANSFER MALAK
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ste TRANSFER MALAK

 hay sekka bensouda fes ، 110

30030، Fes maroc

STE TRANSFER MALAK  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 16 

الع لرة  ,تجزئة نلسية, ماس فلس,  

فلس  - 30000  فلس  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. TRANSFER MALAK

تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االموال , الوسلطة املللية..
 16 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

فلس,   ماس  نلسية,  الع لرة  ,تجزئة 

فلس  - 30000  فلس  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

  00   : شرامط  ملوة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة فلط ة الزهراء الفلواط  :  

00  حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة ملوة شرامط عنوانه)ا( 
رقم  1 زنقة 3 بندوسة فلس 30000  

فلس  املغرب.

الفلواط   الزهراء  فلط ة  الديدة 
عنوانه)ا( 108 زنقة 12 ونلن موالي 

  30000 فلس  الجنلنلت  اس لعيل 

فلس  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة ملوة شرامط عنوانه)ا( 
رقم  1 زنقة 3 بندوسة فلس 30000  

فلس  املغرب

الديدة صفلء شرامط   عنوانه)ا( 
رقم  1 زنقة 3 بندوسة فلس 30000  

فلس  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 2020/ 5 3.

2 1I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

شفراوطيكس
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7

tanger، 90000، tanger املغرب

شفرامطيكس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

 Place  معنوان مقرهل اإلوت لعي

 Mozart Imm Tidghine Etage 2

NO 7 TANGER  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1101 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

شفرامطيكس.

غرض الشركة بإيجلز : النديج م 

الخيلطة.

 Place   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 Mozart Imm Tidghine Etage 2

طنجة   NO 7 TANGER  - 90000

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 BEN HAZEM الديد 

بقي ة  حصة   MOHAMED :  50

100 سرهم للحصة .
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 BATE YOUSSEF :  50 الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 BEN HAZEM الديد 

 RMDR عنوانه)ا(   MOHAMED

 SAFSAF SEBT ZINNAT CAIDAT

 AOUAMA TANGE 90000 Tanger

.Maroc

 BATE YOUSSEF الديد 

 HAY BEL AIR RUE 2 عنوانه)ا( 

 NO 16 TANGER 90000 Tanger

.Maroc

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 BEN HAZEM الديد 

 RMDR عنوانه)ا(   MOHAMED

 SAFSAF SEBT ZINNAT CAIDAT

 AOUAMA TANGE 90000 Tanger

Maroc

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

.M11202212066 2020 تحت رقم

2 2I

CABINET RAMI EXPERTISE

MULTI CONSULTING SUD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 MULTI CONSULTING SUD

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع عبد 

الكريم الخطلبي، ع لرة ابن مو�سى 

الغواش الطلبق الثلني - 30000 

فلس  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MULTI : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.CONSULTING SUD

غرض الشركة بإيجلز : مدتشي2« 

االستشلرات اإلسارية .

عنوان املقر االوت لعي : شلرع عبد 

مو�سى  ابن  ع لرة  الخطلبي،  الكريم 

 30000  - الثلني  الطلبق  الغواش 

فلس  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500  : الحق  الديد مزمري عبد 

بقي ة 100 سرهم.

 500  : غزالن  املقرمدي  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الحق  عبد  مزمري  الديد 

ربلط  بويبالن  تجزئة  حي  عنوانه)ا( 

الخي2 صفرم 31000  صفرم  املغرب.

غزالن  املقرمدي  الديدة 
امليت2  سرب  حي   165 رقم  عنوانه)ا( 

صفرم  31000  صفرم  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الحق  عبد  مزمري  الديد 

ربلط  بويبالن  تجزئة  حي  عنوانه)ا( 

الخي2 صفرم 31000  صفرم املغرب

غزالن  املقرمدي  الديدة 
امليت2  سرب  حي   165 رقم  عنوانه)ا( 

صفرم  31000  صفرم املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 28 3.

2 3I

STE FIDUCONFIANCE

ESSAFI DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
ESSAFI DISTRIBUTION  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 120 

الطلبق اار�سي  تجزئة مليل بنشقرمن 
بندوسة فلس - 30000 قلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
650 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ESSAFI : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

. DISTRIBUTION
تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 
تعبئة  مقلمل  بللج لة-   القهوة 

متغليف.
 120  : االوت لعي  املقر  عنوان 
الطلبق اار�سي  تجزئة مليل بنشقرمن 
بندوسة فلس - 30000 قلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
  00   : الديد عبد اإلله غليمي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد أيوب الصلفي :  00  حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد عبد اإلله غليمي عنوانه)ا( 
بندوسة فلس  تجزئة مليلء    120 رقم 

30000 فلس املغرب.

عنوانه)ا(  الصلفي  أيوب  الديد 
ال23سعي  تجزئة  ف  ع لرة   67 شقة 
فلس   3000 فلس  فلس  ماس  املروة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد اإلله غليمي عنوانه)ا( 
بندوسة فلس  تجزئة مليلء    120 رقم 

30000 فلس املغرب
عنوانه)ا(   الصلفي  أيوب  الديد 
ال23سعي  تجزئة  ف  ع لرة   67 شقة 
فلس   30000 املروة ماس فلس فلس 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3381.
2  I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BASMA SERVICES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
BASMA SERVICES شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 27 زنقة 
الهدهد مرس الدلطلن - 20130 

الدار البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.8 279

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   20 املؤرخ في 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 
 BASMA الوحيد  الشريك  ذات 
SERVICES  مبلغ رأس للهل 100.000 
اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
 - الدلطلن  مرس  الهدهد  زنقة   27
الدار البيضلء املغرب نتيجة   20130
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حدلبلت  في  املسجلة  الخدلئر   : ل 

مغلقة في 31 سيد 23 2019 أك23 من 

ثالثة أربلع رأس امللل مبدبب املنلخ 

االقتصلسي الصعب للغلية.
زنقة   27 م حدس مقر التصفية ب 

 20130  - الدلطلن  مرس  الهدهد 

الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( سهلم  امدة م عنوانه)ا( 
حي االلفة مج وعة ن زنقة  13 رقم 

املغرب  البيضلء  الدار   20230  15

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 27 زنقة 

الهدهد مرس الدلطلن

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم   7562.

2 5I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 SOCIETE FOURNITECH

PUB SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet d›audit , comptabilité et

conseils juridiques

شلرع مح د الخلمس إقلمة الي ني 

الدمر االمل شقة 3 مودة ، 60000، 

مودة املغرب

 SOCIETE FOURNITECH PUB

SARL AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

 LOT EL معنوان مقرهل اإلوت لعي

 KHEIR N°61 RTE AHFIR OUJDA

60000 - مودة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

35739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE FOURNITECH PUB

.SARL AU

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE FOURNITURES

DE BUREAUX EN DETAIL

 ENTREPRENEUR OU

 TENANT UNE AGENCE DE

 PUBLICITE OCCUPANT AU

.MOINS UN EMPLOYE

 LOT EL  : عنوان املقر االوت لعي 

 KHEIR N°61 RTE AHFIR OUJDA

60000 - مودة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الشتواني  س ية  الديدة 

عنوانه)ا( الحي املح دي تجزئة الخي2 

 60000 مودة  رقم38  الوقلر  زنقة 

مودة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الشتواني  س ية  الديدة 

عنوانه)ا( الحي املح دي تجزئة الخي2 

 60000 مودة  رقم38  الوقلر  زنقة 

مودة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   09 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2269.

2 6I

مح د حدني العكلري

ل ف ر ب
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

شركة »ل.ف.ر.ب.« ش م ع

شركة مدنية عقلرية
رأس للهل االوت لعي : 

5.010.000،00 سرهم

مقرهل االوت لعي : مراكش تجزئة 

أغواطيم كلم 10 طريق أسني

تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى   1-

ااستلذ مح د حدني العكلري، موثق 
61، زنقة يوغوسالقيل م ر  ب راكش 

03 يوليوز  201،  الغندمري، بتلريخ 

فوت  كلوس،  وون  الفو  الديد  فلن 

)5200( حصة اوت لعية من مج وع 

الراوعة  اوت لعية  حصة   )8316(

لهم في شركة  »ل.ف.ر.ب.« ش م ع. 

ووليلن  كريدتوفر  الديد  لفلئدة 

الفو. 

القرار  محضر  ب قت�سى   –  2

الج لعي لشركلء شركة »ل.ف.ر.ب.« 

 13 م   0  ،03 بتلريخ  ع،  م  ش 

شركة  شركلء  فلن    2017 أبريل 

عل   قررما  ع   م  ش  »ل.ف.ر.ب.« 

االوت لعية  الحصص  تفويت  اثر 

الدللف ذكره مليلي :

الجديد  التقديم  اثبلت   – أ 

للرأس لل االوت لعي :

   ......  : الديد رمل كلوس          -

16.632 حصة 

   .......  : الديد القو وون كلوس     -

3.116  حصة

لوسيت  أنيت  مي2سيي  الديدة   -

ووزيف : ...   0 2.8 حصة

   : الديد كرمز أالن أمكوست       -

5.680 حصة

   .…  : الديد بريقل اتيلن ايق        -

16.632 حصة

- الديد كريدتوفر ووليلن الفو : 

...   5.200 حصة

املكونة  الحصص  مج وع 

 50.100    ..… االوت لعي  للرأس لل 

حصة

تم االيداع القلنوني لد  املحك ة 

نون23   23 بتلرخ  ب راكش  التجلرية 

2020 تحت عدس : 117593.
ملخص للنشر مالبيلن

ااستلذ مح د حدني العكلري

2 7I

FLASH ECONOMIE

APEX ENGINEERING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

APEX ENGINEERING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

البدر ع لرة  10 الطلبق 2 عين 

الدبع - 20000  الدار البيضلء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 APEX  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.ENGINEERING

غرض الشركة بإيجلز : - سراسة / 

تدقيق / استشلرة

-استي2اس م تصدير

تجلرة.
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إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
عين   2 الطلبق  ع لرة  10  البدر 
البيضلء  الدار    20000  - الدبع 

املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مدتعد   يلسين  مح د  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
مدتعد   يلسين  مح د  الديد 
عنوانه)ا( اقلمة ااندلدية ع لرة 21 
ش 3  20000 الدار البيضلء  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

مدتعد   يلسين  مح د  الديد 
عنوانه)ا( اقلمة ااندلدية ع لرة 21 

ش 3  20000 الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 23335.
2 8I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

MARKETING CALL CENTER
تعيين متصرفين

I&I LAW FIRM S.A.R.L
3، شلرع 2 ملرس، إقلمة مرمة، 
الطلبق الرابع. ، 90 20، الدار 

البيضلء املغرب
 MARKETING CALL CENTER

»شركة  املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 98، شلرع 
اامي2 فلل ملد ع ي2 - 10800 الربلط 

املغرب.
»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.60 39

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 27 شتن23 2019

خالل  متصرفين  تعيين  تقرر 
الدنوات املللية التللية: 

2019/2020 -

2020/2021 -
2021/2022 -

ااشخلص الطبيعيون: 
الح يد  عبد  بلحدن  الديد)ة( 
بصفته)ا( متصرف مالكلئن عنوانه)ا( 
تجزئة  تيدارين  امالس  زنقة   ،22 ب: 
الربلط    - الدوي�سي  موريس  سلن 

املغرب
أح د  بلحدن  الديد)ة( 
مالكلئن  متصرف  بصفته)ا( 
زنقة عبد بن أبي  ب:  1،  عنوانه)ا( 

بكر الدو�سي - الربلط املغرب
نجيبة   بندعيد  الديد)ة( 
مالكلئن  متصرف  بصفته)ا( 
عنوانه)ا( ب: 22، زنقة امالس تيدارين 
 - الدوي�سي  موريس  سلن  تجزئة 

الربلط املغرب
امل ثل   ( االعتبلريون  ااشخلص 

الدائم(: 
-

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم  10889.
2 9I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

إعالن متعدس القرارات

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 281 

املنطقة الصنلعية ونوب غرب - 
28000 املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.17253

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تم اتخلذ   2020 15 شتن23  املؤرخ في 

القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بين  ماحدة  حصة  تفويت  مليلي: 

الديد Tahar ASEMAHERI مالديد 

 Abdelhafid EL AASRI

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  رأس لل  من  رفع  مليلي: 

ب بلغ قدره 1.819.000 سرهم أي من 

18.181.000 سرهم إج  20.000.000 

سرهم

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص عل    :7 م   6 بند رقم 

مليلي: املدله لت م رأس لل الشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 1590.

250I

KAMAR BENOUNA

BEZOHRA ش م م
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

BEZOHRA ش م م  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ملتقى 

شلرع حدن الصغي2 م زنقة امالس 

زيلن  - 20300 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1026 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2000 أبريل   12

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

BEZOHRA ش م م .

استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تصدير شراء تصنيع توزيع م تدويق 

الكي لمية  املصنعة  املنتجلت  و يع 

املتعلقة بلالغدية الصنلعية الفالحية 

البحرية ام املعدنية 

الدراسلت  الع ليلت  و يع   -

م  الشحن  في  الوسلطة  م  الت ثيل 

الع والت املتعلقة بلملوضوع .

ملتقى   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع حدن الصغي2 م زنقة امالس زيلن  

- 20300 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 : براسة  العلبدين  زين  الديد 

1.000 بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

براسة  العلبدين  زين  الديد 

 12 رقم  شلمة  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء   20150 كلليفورنيل  

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

براسة  العلبدين  زين  الديد 

 12 رقم  شلمة  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء    20150 كلليفورنيل  

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 18 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أبريل 2000 تحت رقم 167657.

251I

CEDECOM

BIZINVEST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BIZINVEST  SARL AU

تصفية الشركة
راس امللل: 100.000،00 سرهم، املقر 

اإلوت لعي تجزئة الكولين 20150  

الدار البيضلء.
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 16 عل  اثر الج ع العلم املنعقد 

يونيو  201 قرر مل يلي  

ح دامي  الديد  ي تلهل  اللتي 

تصفية   LMPS GROUP SARLكريم

الشركة من طرف مدي2هل الشركة  

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 20 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

ينلير 2020 تحت رقم 727581.

252I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SORATRAV SARL AU
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة الدعديين ع لرة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكنلس 

املغرب

STE SORATRAV SARL AU »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم 325 

حي الدالم 2 توسيع 2 سيدي سعيد  

- - مكنلس  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.306 3

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 20 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

ب دي2  1.االحتفلظ  رقم  قرار 

مليلي:  عل   ينص  الذي  الشركة: 

س ي2  الح ي�سي  بلملدي2  االحتفلظ 

ك دي2 محيد للشركة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مليلي: التديي2

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 9 0 .

253I

STE FURAMIC SARL

STE AMSO TECH SARL A/U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 
ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب
 STE AMSO TECH SARL A/U

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 115 
زنقة أ 58 تجزئة الدالم ظهر ملحلة 

الطلبق االمل  - 60000 مودة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.29673
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  21 شتن23  املؤرخ في 
 STE AMSO TECH SARL A/U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
رأس للهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
تجزئة   58 أ  زنقة   115 اإلوت لعي 
 - االمل   الطلبق  ملحلة  الدالم ظهر 
لعدم  نتيجة  املغرب  مودة   60000
..االزمة  املعدات  اقتنلء  عل   القدرة 
االقتصلسية..قلة املوارس املللية...كث2ة 

املنلفدة ....
م عين:

م  بقلل  امين    مح د  الديد)ة( 
تجزئة   58 أ  زنقة   115 عنوانه)ا( 
االمل   الطلبق  ملحلة  ظهر  الدالم 
)ة(  ك صفي  املغرب   60000 مودة 

للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
بتلريخ 21 شتن23 2020 مفي 115 زنقة 
أ 58 تجزئة الدالم ظهر ملحلة الطلبق 

االمل  - 60000 مودة املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   02 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2510.

25 I

FIDUCO ATROU TANTAN

2HA NÉGOCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
2HA NÉGOCE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 75 
تجزئة النهضة  - 82000 طلنطلن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 2HA  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NÉGOCE
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء م االشغلل العلمة .
 75 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 
طلنطلن   82000  - النهضة   تجزئة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : حليم  حدن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حليم  حدن  الديد 
255 مج وعة 03 حي املدي2ة  82000 

طلنطلن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حليم  حدن  الديد 

255 مج وعة 03 حي املدي2ة  82000 

طلنطلن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

09 نون23  االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ 

2020 تحت رقم 237.

255I

STE FURAMIC SARL

STE MAGEL VOYAGES SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL

زامية شلرع الفتواكي مابن الخطيب 

ع لرة مختلري الطلبق 6 رقم الشقة 

3 ، 60000، مودة املغرب

  STE MAGEL VOYAGES SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 200 

تجزئة التن ية  - 60000 مودة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.31665

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 شتن23   16 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

بوعلي  اح د  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

شتن23   16 بتلريخ  الح و�سي  حدن 

.2020

بوعلي   نرملن   )ة(  تفويت الديد 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

شتن23   16 بتلريخ  الح و�سي  حدن 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   26 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم  273.

256I
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RAIS AUDIT&CONSEIL

 بـدـل تـيـن   مــكـــنــل س

)BASSATINE MEKNÈS( 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

است رار نشلط الشركة

بـدـل تـيـن   مــكـــنــل س

(Bassatine Meknès(

شركة  ذ ا ت  املدؤ م لية املحد م س ة   

ر أ س ل لهل   100.000   س ر هم

مقر هل اال وت ل عي : الد ا ر البيضل 

ءـ  9ـ 9 مكر ر،  ز نــقة  م هر ا نـ  الــطل 

بق الرابع

السجل التجلري : الدار البيضلء 

307253

الوضعـية  الصلفـية أقـل عن ربع  
رأس لل

اإلقـــرار بإست رارية الشركة

س  غـيـرالـعـل  العلم  الج ع  إن   .1

سبت 23   30 يخ   ر  بتل  املنعقـد    ي 

الشركة  حــل  عــدم  قرر  قــد    2020

مضعـيتـهل   أن  رغــم  مإسـت ـراريــتـهل 
رأس للهل  ربع   عن  تـقـل  الصلفـية 

اإلوت لعي.

ثم  اإليداع  القلنوني  لد     .2

املحك ة  التجل ر ية  بللدار البيضلء،  

2020 تحت عدس  بتل ر يخ   سيد 23 

   .756222
مقتطف  من  أ ول  اال شهل ر

257I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 TWENTYONE HOLDING

COMPANY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

ـ إقلمة ملس بللوملس 2 زنقة ع ر 

إبن الخطلب رقم 88 ، 90000، 

طنجة املغرب

 TwentyOne Holding Company

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  0  شلرع 
أنطلكي ، إقلمة اامم 2الطلبق الرابع 

رقم 31 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
110225

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
.TwentyOne Holding Company

شركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
قلبظة..

عنوان املقر االوت لعي :  0  شلرع 
أنطلكي ، إقلمة اامم 2الطلبق الرابع 

رقم 31 - 90000 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

53.000 .2  سرهم، مقدم كللتلجي:
الخليل  ابراهيم  الديد  الديد 
ابعقيل  :  1 حصة بقي ة 172 سرهم 

للحصة .
 الديد ابراهيم الخليل ابعقيل  : 
375 حصة من شركة شلي اند مور 

بقي ة 30.000 سرهم.
 : الديد ابراهيم الخليل ابعقيل  
1000 حصة من شركة ووس برممو 

بقي ة 90.907 سرهم.
 : الديد ابراهيم الخليل ابعقيل  
 3686 حصة من شركة سوبر بت ون 

سم نور بقي ة 21.105.080 سرهم.
 : الديد ابراهيم الخليل ابعقيل  
30880 حصة من شركة سوبر هبيطل 

بقي ة 900. 19.85 سرهم.
 : الديد ابراهيم الخليل ابعقيل  
ستوسنت  من شركة  حصة   12500

هلمس بقي ة 1 1.371.9 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

مصفلت ممواطن الشركلء :

ابعقيل   الخليل  ابراهيم  الديد 

عنوانه)ا( طريق الزهور رقم 2 الجبل 

9000 طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

ابعقيل   الخليل  ابراهيم  الديد 

عنوانه)ا( طريق الزهور رقم 2 الجبل 

9000 طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  691.

258I

MARJANE HOLDING

VETIBAY
شركة املدله ة

رفع رأس لل الشركة

MARJANE HOLDING

 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

VETIBAY شركة املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سنت2 

كومرسلل مرولن CT1029 عين 

الشق  الدار البيضلء 20200  سار 

البيضلء املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.300313

العلم  الج ع  ب قت�سى 

يونيو   22 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 

الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020

سرهم«   7.500.000« قدره  ب بلغ 

إج   سرهم«   20.1 0.000« من  أي 

طريق  عن  سرهم«   27.6 0.000«

الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0939 7.

259I

MAROC COMPTA PLUS

EL HOIRI TRAITEUR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 بلب الثالتلء الطلبق االمل الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضللح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

EL HOIRI TRAITEUR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 

عبدمن كريفلت - 23200 الفقيه بن 

صللح املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HOIRI TRAITEUR
م ون   : بإيجلز  الشركة  غرض 

حفالت.

عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 

23200 الفقيه بن  عبدمن كريفلت - 

صللح املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د هوري :  167 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 167   : الهوري  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 166   : هوري   عبدهللا  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : هوري  نورالدين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  هوري  مح د  الديد 
 23200 كريفلت  عبدمن  امالس  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب.
الديد يوسف الهوري عنوانه)ا( 
 23200 كريفلت  عبدمن  امالس  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب.
عنوانه)ا(  الديد عبدهللا هوري  
 23200 كريفلت  عبدمن  امالس  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب.
الديد نورالدين هوري عنوانه)ا( 
 23200 كريفلت  عبدمن  امالس  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد نورالدين هوري عنوانه)ا( 
 23200 كريفلت  عبدمن  امالس  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

01 سون23 2020 تحت رقم 8 3.
260I

MARJANE HOLDING

VETIBAY
شركة املدله ة

خفض رأس لل الشركة

MARJANE HOLDING
 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

VETIBAY  شركة املدله ة
معنوان مقرهل اإلوت لعي سنت2 

كومرسيلل مرولن CT 1029 عين 
الشق - 20200 الدار البيضلء 

املغرب.
خفض رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.300313

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 
أي  سرهم«   21.9 0.000« قدره 
إج   سرهم«   27.6 0.000« من 
 : طريق  عن  سرهم«   5.700.000«

تخفيض عدس  ااسهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0939 7.
261I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE SIWERGY MAROC
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
توسيع نشلط الشركة 

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع لرة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكنلس 
املغرب

  STE SIWERGY MAROC SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي رقم 20 
مكرر حي االمل بالس زيدان مسالن  - 

50000 مكنلس املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.   985

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   02 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
نقل البضلئع لحدلب الغي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 8 0  .
262I

KAMAR BENOUNA

BEZOHRA ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
BEZOHRA ش م م  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
 B 97 :معنوان مقرهل االوت لعي
شلرع حدن الصغي2  - 20300 

الدارالبيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.1026 9

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 30 غشت 2000

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

 100.000 من  الراس لل  في  الزيلسة 

بخلق  سرهم   500.000 اج   سرهم 

 100 بفئة  وديدة  حصة    .000

حصة للواحدة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

من  الدلبع  م  الدلسس  البند  تغيي2 

القوانين 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2000 تحت رقم 177676.

263I

mohammed boumzebra

ESPACE ALEM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ESPACE ALEM شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 3 مكرر 

سلحة مجي العهد الفقيه بن صللح - 

23200 الفقيه بن صللح املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ملرس   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ESPACE ALEM
تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االثلت املنزتية بللتقديط.
مكرر   3  : عنوان املقر االوت لعي 
 - سلحة مجي العهد الفقيه بن صللح 

23200 الفقيه بن صللح املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

20.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:
200 حصة    : الديد عللم رشيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  رشيد  عللم  الديد 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صللح 

صللح املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  عللم  الديد 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صللح 

صللح املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
صللح   بن  بللفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2020 نون23   20 بتلريخ 

.3 2/2020
26 I

ZHAR AHMED

NATRAVDIV
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
NATRAVDIV شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 11 

الزنقة   حي ال23كلني كلم 7 بندوسة 
فلس - 30030 فلس املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجلري 
.59159

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   11 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
مح د نشيط  )ة(  تفويت الديد 
500 حصة اوت لعية من أصل 500 
حصة لفلئدة  الديد )ة( عبد الرحيم 

نشيط بتلريخ 13 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 0/2020  3.

265I

 centre de developpment profesionnel des

competences

N.S MARINE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
N.S MARINE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

املدي2ة الخضراء الشطر الثللث رقم 
C 1   الشقة 02 املر�سى العيون     - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.325 5

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 سون23   01 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
اس لعيل   )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   500 تربوني  
الديد  لفلئدة   حصة   1.000 أصل 
01 سون23  )ة( ندرين  ح لش بتلريخ 

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2937/2020.

266I

بلتي سلڤ

باتي ساف
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

بلتي سلڤ

مج وعة البوشيخي إقلمة ج رقم 5 

ملصل  ، 11000، مكنلس املغرب

بلتي سلف شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مج ع 

البوشيخي ع لرة ج رقم 5 ملصل  

MAROC مكنلس - 11000 مكنلس

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51 93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بلتي   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

سلف.

الت2ميج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.

مج ع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ملصل    5 رقم  ج  ع لرة  البوشيخي 

.MAROC مكنلس - 11000 مكنلس

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : و لل  البوهلجي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : الحدن  البوهلجي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  البوهلجي و لل  الديد 

زنقة مصطفى الرافعي شقة رقم  1  

11000 قنيطرة املغرب.

الديد البوهلجي الحدن عنوانه)ا( 
شلرع مح د الدلسس ع لرة 20 رقم3 

مرولن2 11000 مكنلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  البوهلجي و لل  الديد 
زنقة مصطفى الرافعي شقة رقم  1  

11000 قنيطرة املغرب
الديد البوهلجي الحدن عنوانه)ا( 
شلرع مح د الدلسس ع لرة 20 رقم3 

مرولن2 11000 مكنلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم -.
267I

DAWAFISC CONSEIL

دوا فيسك كونساي 
) DAWAFISC CONSEIL(

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

DAWAFISC CONSEIL
 ANG BD QODS ET AV 2 MARS
 RESIDENCE MEJD,IMMEUBLE
 G, APPT 5, AIN CHOCK  A. ،
20280، CASABLANC MAROC
 DAWAFISC( سما فيدك كوندلي
CONSEIL ( شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي  ملتقى 

شلرع القدس م 2 ملرس إقلمة مجد 
ع لرة ج شقة5. عين الشق.   - 
20280 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 17971
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   07 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد سما فيدك كوندلي 
مبلغ    )  DAWAFISC CONSEIL(
معنوان  سرهم   20.000 رأس للهل 
شلرع  ملتقى  اإلوت لعي   مقرهل 
القدس م 2 ملرس إقلمة مجد ع لرة 

 20280  - الشق.    عين  شقة5.  ج 

الدارالبيضلء املغرب نتيجة ل : غيلب 

نشلط تجلري.

ملتقى  م حدس مقر التصفية ب  

2 ملرس إقلمة مجد  شلرع القدس م 

 - الشق.    عين  شقة5.  ج  ع لرة 

20280 الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:

م  مفضلل  يونس   الديد)ة(  

الزنقة  يلس ينة2  حي  عنوانه)ا( 

 20 80  ، عين الشق   61 الرقم   2 

)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

ملتقى   : بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 

2 ملرس إقلمة مجد  شلرع القدس م 

ع لرة ج شقة5. عين الشق. 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم   7560.

268I

LE PREMIER CONSEIL

HAYZOUM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

HAYZOUM شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الشقة 
رقم 23 الطلبق الثللث ع لرة اع لرة 

زنقة االعراق  مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108953
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HAYZOUM

غرض الشركة بإيجلز : *- استي2اس 

الزراعية  املنتجلت  زيوت  متصدير 

الغذائية

التج يل  مدتحضرات  *تصدير 

عل   املرتكزة  الطبيعية  مالعنلية 

النبلتلت املغربية.

للطعلم  نبلتي  زيت  *-انتلج 

مالزيوت االسلسية.

الشقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم 23 الطلبق الثللث ع لرة اع لرة 
  0000  - مراكش  االعراق   زنقة 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

أرس وك  فؤاس  مح د  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

أرس وك  فؤاس  مح د  الديد 
زريكم   تجزئة   09 رقم  عنوانه)ا( 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

أرس وك  فؤاس  مح د  الديد 
زريكم   تجزئة   09 رقم  عنوانه)ا( 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118075.

269I

الوكللة العلمة للخدملت

KOUIHI VETEMENTS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكللة العلمة للخدملت

سلحة العدالة ، 93100، الفنيدق 

املغرب

KOUIHI VETEMENTS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي الجديد 

شلرع عبد الرحيم بوعبيد زنقة ماس 

أم الربيع رقم 37 - 93100 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

28061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KOUIHI VETEMENTS

غرض الشركة بإيجلز : الخيلطة.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

بوعبيد  الرحيم  عبد  شلرع  الجديد 

 93100 - 37 زنقة ماس أم الربيع رقم 

الفنيدق املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : كويحي  الجيالجي  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الجيالجي كويحي عنوانه)ا( 
الحي الجديد زنقة ماس أمليل رقم 05 

93100 الفنيدق املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد الجيالجي كويحي عنوانه)ا( 
الحي الجديد زنقة ماس أمليل رقم 05 

93100 الفنيدق املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 5969.
270I

IMP SAHARA

NECHE TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك  1 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
NECHE TRAVAUX شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي مدينة 

الوحدة تجزئة 2 بلوك I رقم 1 6 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3 099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NECHE TRAVAUX
-اع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البنلء ,االع لل م الصيلنة الكهربلئية , 

تركيب م صيلنة كلمي2ات املراقبة

تجلرة في اللوازم املكتبية مأوهزة 

متجلرة  املراقبة  مكلمي2ات  الحلسوب 

املعدات ماملنتجلت املختلفة.

و يع  متجلرة  متصدير  استي2اس 

 ، الصنلعية  ماملعدات  املنتجلت 

ممعدات   ، الصنلعية  ماملعدات 

التشغيل ، ممعدات التشغيل الطبية 

، ممعدات و ع النفليلت الطبية ،

تجلرة ماستي2اس متصدير املعدات 

الطبية  ماملعدات   ، التقنية  الطبية 

لل دتشفيلت ، مالتطهي2 ، ممكلفحة 

اآلفلت ، ممكلفحة اآلفلت ، ممنتجلت 

ممكلفحة   ، اابعلس  ثالثي  التطهي2 

اآلفلت مع ليلت مكلفحة اآلفلت ،

لوازم  متجلرة  متصدير  استي2اس 

متنظيف  التنظيف  ممنتجلت 

ممنتجلت  الطبية  الخدملت 

مفطريلت  املخت23ية  الكواشف 

املخت23ات ،

مالهواتف  الشبكلت  تركيب 

املحلية مكلبالت الك بيوتر مالكشف 

منظلم  الصوت  منظلم  الحرائق  عن 

ماالنت2كم  مالفيديو  ماملراقبة  اامن 

الجهد  ذات  الكهربلئية  مالت2كيبلت 

ماإلنلرة  ماملنخفض  املتوسط   

لل بلني  لخلصة مالكهربلء  العلمة ما

مالصنلعلت مالديكورات مالتنظيف 

مالع ل الحدائق،

متدليم  منقل  ويق  د مت تصنيع 

البنلء  ممواس  تكتل  امل الطوب 

ااوهزة  ممنتجلت  لت  مالصيدلي

بشكل علم ،

مدينة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 -  6 1 رقم   I بلوك   2 الوحدة تجزئة 

70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الشيخ  الدين  نلصر  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الشيخ  الدين  نلصر  الديد 
  01 االمل  حي   252 رقم  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الشيخ  الدين  نلصر  الديد 
  01 االمل  حي   252 رقم  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2020/ 293.

271I

ILIAS BOUJIDA

TAWASSOUIYA ALIMINUM
شركة التضلمن

قفل التصفية

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 TAWASSOUIYA ALIMINUM

شركة التضلمن

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 32 

مج وعة 1 التوسعية تلزة العليل - 

35000  تلزة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.3009

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  25 شتن23  املؤرخ في 

 TAWASSOUIYA ALIMINUM

رأس للهل  مبلغ  التضلمن  شركة 

مقرهل  معنوان  سرهم   10.000

 1 مج وعة   32 رقم  اإلوت لعي 

تلزة    35000  - التوسعية تلزة العليل 

املغرب نتيجة لعدم املرسمسية.

م عين:

م  اقريرش  قلسم   الديد)ة( 
 32 1رقم  مج وعة  عنوانه)ا(  

تلزة    35000 التوسعية  الكوشة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 32 مفي رقم   2020 شتن23   25 بتلريخ 

 - العليل  تلزة  التوسعية   1 مج وعة 

35000  تلزة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 568.

272I

HANA COMPTA MAROC

»WIDESCOPE«
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

»WIDESCOPE« شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

الدفلي رقم 17 تجزئة ند ة 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

17283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.»WIDESCOPE«

أع لل   -  : غرض الشركة بإيجلز 

مختلفة أم أع لل البنلء.

التجلرة  ذلك  في  ب ل  التجلرة   -

اإللكت2منية.

- استي2اس م تصدير

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ند ة  تجزئة   17 رقم  الدفلي 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد خللد الدمائري  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد خللد الدمائري  

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديد خللد الدمائري  

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللجديدة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 25671.

273I

FIDORO MULTI-SERVICES

BADRDAK RENT A CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

BADRDAK RENT A CAR  شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي القدم 

2، الزنقة 10، الرقم6، الشقة 8، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.116 5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تم تعيين  11 سون23  املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

العدري مصطفى  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سون23 2020 تحت رقم   11.

27 I

COMICONE

EL FITAH LIBINAE CHARK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، ع لرة 6، اقلمة ابن سينل ، 

50000، مكنلس املغرب
  EL FITAH LIBINAE CHARK

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 17 شلرع 
زملقة  - مودة  60010 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.25391
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   09 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( فلط ة الفيطح 
أصل  من  اوت لعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( رشيد  

الحر�سي بتلريخ 09 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
نون23   27 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2753.

275I

COMICONE

EL FITAH LIBINAE CHARK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

COMICONE
رقم 1، ع لرة 6، اقلمة ابن سينل ، 

50000، مكنلس املغرب
   EL FITAH LIBINAE CHARK

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي 17 شلرع 

زملقة  - 60010 مودة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.25391

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   09 املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

الحر�سي رشيد ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2753.

276I

COMICONE

EL FITAH LIBINAE CHARK

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

COMICONE

رقم 1، ع لرة 6، اقلمة ابن سينل ، 

50000، مكنلس املغرب

 EL FITAH LIBINAE CHARK

»شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 17 شلرع 

زملقة - 60010 مودة املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.25391

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 09 نون23 2020

ااسل�سي  النظلم  مالءمة  تقرر 

القلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 

مسالك بتعديل املواس 01 ، 06 ، 07 ، 

3  م    من النظلم ااسل�سي للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   27 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2753.

277I

ائت لنية بوعرفة

STE FIGUIG IRRIGATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية بوعرفة
رقم9  زنقة الدار البيضلء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE FIGUIG IRRIGATION شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
املقلممة زنقة سيدي  اح د قلس  

قصر املعيز  فكيك - 61200 فيكيك 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
831

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FIGUIG IRRIGATION
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
تديي2  م  الفالحية  االشغلل  -و يع 
اشغلل  الفالحية-  االستغالليلت 
املختلفة-  االشغلل  و يع  م  البنلء 

اشغلل التشجي2 م البدتنة..
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
قلس   اح د  سيدي   زنقة  املقلممة 
61200 فيكيك  قصر املعيز  فكيك - 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 3 0   : مصطفى  وبلر   الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 330   : براهيم  شويطر  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 330   : الدين  نور  عزم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد وبلر  مصطفى عنوانه)ا( 

فيكيك   61200 فيكيك  املعيز  قصر 

املغرب.

براهيم عنوانه)ا(  الديد شويطر 

 62100 ورسيف  ملوية  شلرع 

ورسيف املغرب.

الديد عزم نور الدين عنوانه)ا( 

الحي االساري فيكيك 61200 فيكيك 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد وبلر  مصطفى عنوانه)ا( 

فيكيك   61200 فيكيك  املعيز  قصر 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بفجيج   االبتدائية 

2020 تحت رقم 223/2020.

278I

gestoria siham

LAOULID IMMO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

000 2، الجديدة املغرب

LAOULID IMMO شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

الغنلسرة موالي عبد هللا الجديدة - 

000 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

17173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LAOULID IMMO

 Travaux : غرض الشركة بإيجلز 

de construction

 Travaux d’installation

 électrique, plomberie et autres

travaux d’installation

Travaux de carrelage

Travaux de peinture

 Travaux de plâtrerie

; Travaux de menuiserie 

 Travaux de revêtement des

 sols et des murs

Promotion immobilière 

 Vente des matériaux de  

 construction

Transport de marchandise

Négoce

. Travaux divers

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - الغنلسرة موالي عبد هللا الجديدة 

000 2 الجديدة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد الوليد املصطفى 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : الديد الوليد املصطفى   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الوليد املصطفى عنوانه)ا( 

الرقم 119 سمار الحلج عبلس  000 2 

الجديدة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الوليد املصطفى عنوانه)ا( 

الرقم 119 سمار الحلج عبلس  000 2 

الجديدة املغرب.



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   18060

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللجديدة  بتلريخ 02 نون23 

2020 تحت رقم 25573.
279I

FOUZMEDIA

BANKSY INTELLIGENT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BANKSY INTELLIGENT شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 
موالي عبدالعزيز شلرع موالي 
عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BANKSY INTELLIGENT
االنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 

العقلري
االشغلل املختلفة ماشغلل البنلء.
 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 
شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 
 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

هيتمي  امين  مح د  الديد 
عنوانه)ا( 36 زنقة مليلية الشقة 20 

000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

هيتمي  امين  مح د  الديد 
عنوانه)ا( 36 زنقة مليلية الشقة 20 

000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 25 نون23 

2020 تحت رقم -.

280I

STREET BUSINESS CENTER

CHALLAL LAITIERE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

ع لرة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

وليز، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

CHALLAL LAITIERE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 93 أسيف 

س  - 0000  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHALLAL LAITIERE

محلبة،   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الشلي  م  مالقهوة  االبلن  منتجلت 

مالووبلت.
 93  : االوت لعي  املقر  عنوان 

أسيف س  - 0000  مراكش  املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد يلسين شالل :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد يلسين شالل عنوانه)ا( حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 1    62010 

النلضور  املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد يلسين شالل عنوانه)ا( حي 
العرا�سي الزنقة 50 رقم 1   62010 

النلضور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117390.

281I

FOUZMEDIA

YALIN FISH INDUSTRY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
YALIN FISH INDUSTRY شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز 
ريلض 61 زامية شلرع اللة اليلقوت 
ممصطفى املعلني الرقم 69 الطلبق 
الثلني - 20000 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 78593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   01
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 YALIN : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.FISH INDUSTRY
غرض الشركة بإيجلز : التجلرة

التصدير ةاالستي2اس.
مركز   : االوت لعي  املقر  عنوان 
زامية شلرع اللة اليلقوت   61 ريلض 
الطلبق   69 ممصطفى املعلني الرقم 
الثلني - 20000 الدارالبيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد علي مزيلن عنوانه)ا( تجزئة 
متوكل الرقم 283 سار بوعزة النواصر 

20000 الدارالبيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد علي مزيلن عنوانه)ا( تجزئة 
متوكل الرقم 283 سار بوعزة النواصر 

20000 الدارالبيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.

282I

NEW PRESTIGE HOLIDAY

NEW PRESTIGE HOLIDAY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

NEW PRESTIGE HOLIDAY
قطلع س رقم 3  حي فونتي اكلسير ، 

80000، اكلسير املغرب
NEW PRESTIGE HOLIDAY شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
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معنوان مقرهل اإلوت لعي قطلع س 
رقم 3  حي فونتي اكلسير - 80000 

اكلسير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 5255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 NEW  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.PRESTIGE HOLIDAY
النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلحي.
عنوان املقر االوت لعي : قطلع س 
 80000  - حي فونتي اكلسير    3 رقم 

اكلسير املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
500 حصة    : الديدة أمينة أمرم 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة .
 500   : أزعنون  عبدهللا  الديد 
حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  أمرم  أمينة  الديدة 
حي فونتي اكلسير    3 قطلع س رقم 

80000 أكلسير املغرب.
الديد عبدهللا أزعنون عنوانه)ا( 
حي فونتي اكلسير    3 قطلع س رقم 

80000 أكلسير املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  أمرم  أمينة  الديدة 
حي فونتي اكلسير    3 قطلع س رقم 

80000 أكلسير املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 97321.
283I

excofi

PARA WEDFES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشقة 3 ع لرة لحبلبي شلرع 

الجوالن ليدم فلس ، 31000، فلس 
املغرب

PARA WEDFES شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي محل 1 
تجزئة ماس فلس إقلمة  الهد   - 

30000 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PARA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.WEDFES
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
اكددوارات  م مدتلزملت الصيدلة .
محل   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - الهد    تجزئة ماس فلس إقلمة    1

30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديدة بللقل�سي سعلس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة بللقل�سي سعلس عنوانه)ا( 
الخ يس   ظهر  الريشة  ظهر   1 زنقة 

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة بللقل�سي سعلس عنوانه)ا( 
الخ يس   ظهر  الريشة  ظهر   1 زنقة 

30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 53 3.

28 I

Société somicoc

شركة ڭرين اليز
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة ڭرين اليز شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي متجر 

بللطلبق االر�سي تجزئة ريلض 

اليلس ين قطعة رقم 75أ رقم 10 

طريق عين الشقف فلس - 30000 

فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

ڭرين اليز.

غرض الشركة بإيجلز : بيع مواس م 

مدتلزملت الصيدلة بللتقديط.

متجر   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ريلض  تجزئة  االر�سي  بللطلبق 

 10 رقم  75أ  رقم  قطعة  اليلس ين 

 30000  - طريق عين الشقف فلس 

فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : احالم  بوقوق  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : امي ة  بوقوق  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  احالم  بوقوق  الديدة 

عين  طريق  الريلض  حي   105 رقم 

الشقف  30000 فلس املغرب.

عنوانه)ا(  امي ة  بوقوق  الديدة 

عين  طريق  الريلض  حي   105 رقم 

الشقف  30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  احالم  بوقوق  الديدة 

عين  طريق  الريلض  حي   105 رقم 

الشقف  30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 59/2020 3.

285I

fiduciaire rageca  فيديديي2 راويكل

MAGINOX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

fiduciaire rageca  فيديديي2 راويكل

26 اقلمة املح دي زنقة رابعة 

العدمية الطلبق الرابع رقم  3 

الوي2مند ، 20500، الدار البيضلء 

املغرب

MAGINOX شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 110 كلم 

 1 حربيلي زنلتة عين حرمسة - 

28630 املح دية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.126079
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ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   23 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

�سي  الشرعي  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   3 0 مح د 

الديد  لفلئدة   حصة   660 أصل 

نون23   23 بتلريخ  رضوان علمري  )ة( 

.2020

�سي  الشرعي  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   320 مح د 

)ة(  الديد  660 حصة لفلئدة   أصل 

هشلم رماج بتلريخ 23 نون23 2020.

تفويت الديد )ة( العزيزي حدلن 

680 حصة اوت لعية من أصل 680 

حصة لفلئدة  الديد )ة( هشلم رماج 

بتلريخ 23 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755653.

286I

fiduciaire rageca  فيديديي2 راويكل

MAGINOX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

fiduciaire rageca  فيديديي2 راويكل

26 اقلمة املح دي زنقة رابعة 

العدمية الطلبق الرابع رقم  3 

الوي2مند ، 20500، الدار البيضلء 

املغرب

MAGINOX  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 110 كلم 

 1 حربيلي زنلتة عين حرمسة - 

28630 املح دية املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.126079

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   23 املؤرخ في 

رماج  مدي2 وديد للشركة الديد)ة( 

هشلم م العلمري رضوان ك دي2 آخر

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755653.

287I

FOUZMEDIA

ZAITRAT LILBINAE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ZAITRAT LILBINAE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ZAITRAT LILBINAE

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء

االشغلل املختلفة ماشغلل البنلء

بيع مواس البنلء

االنعلش العقلري.

 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 

 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بعولة  ميلوس  الديد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بعولة  ميلوس  الديد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون23 

2020 تحت رقم املغرب.

288I

ABA GESTION SARLAU

Société B.D.N SERVICES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

Société B.D.N SERVICES شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 38 شلرع 

مح د الخلمس الطلبق 3 مكتب 10 

- 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

651 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Société B.D.N SERVICES
غرض الشركة بإيجلز : حراسة.

38 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
مح د الخلمس الطلبق 3 مكتب 10 - 

30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد مصطفى بوهرسا 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مصطفى بوهرسا عنوانه)ا( 
سمار أمربط تركلنت 000    الصويرة 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى بوهرسا عنوانه)ا( 
سمار أمربط تركلنت 000    الصويرة 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 71 3.

289I

FOUZMEDIA

H.F PARA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
H.F PARA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 23 شلرع 
انوال ع لرة فلوري 11 مكتب رقم 

  - 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
57359
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 H.F  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PARA
غرض الشركة بإيجلز : بيع اللوازم 

الشبه طبية
بيع اكيلس التعليب.

23 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
انوال ع لرة فلوري 11 مكتب رقم   

- 000 1 القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة سعيدة شنتوي عنوانه)ا( 
الصديق  بكر  عليوابو  االملم  زامية 

الرقم 9 000 1 القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة سعيدة شنتوي عنوانه)ا( 
الصديق  بكر  مابو  علي  االملم  زامية 

الرقم 9 000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 23 نون23 

2020 تحت رقم -.

290I

FLASH ECONOMIE

BEAUTY STATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

استدراك خطٍإ

BEAUTY STATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

عنوان مقرهل اإلوت لعي   22 تجزئة 
العللية متجر رقم 1 سار بوعزة -  

الدار البيضلء 

بللجريدة  مقع  خطأ  إستدراك 

 21 بتلريخ  عدس  563  الرس ية 

أكتوبر 2020
بدال من : 117 زنقة إبن مني2 إقلمة 

معلريف   2 الرقم   1 الطلبق  الزرقلء 

الدار البيضلء  

يقرأ : 22 تجزئة العللية متجر رقم 

1 سار بوعزة الدار البيضلء

البلقي بدمن تغيي2

291I

FOUZMEDIA

KHALIBOUZ TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 KHALIBOUZ TRANS

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KHALIBOUZ TRANS

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

نقل املدتخدمين

مقلمل في نقل البضلئع.

املختلفة  االشغلل  في  مقلمل 
ماشغلل البنلء.

 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 
شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 
 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد خللد البوزيدي عنوانه)ا( 
 8 مج وعة  ا  بلوك   1 الوحدة  حي 
9 200 1 سيدي يحيى الغرب  الرقم 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد خللد البوزيدي عنوانه)ا( 
 8 مج وعة  ا  بلوك   1 الوحدة  حي 
9 200 1 سيدي يحيى الغرب  الرقم 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم -.
292I

MATCOMPTA SNC

PICASSO-IMEX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
PICASSO-IMEX شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : حي 
وراري 3زنقة الحلوب رقم 29 
الطلبق االر�سي - 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.25901

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 يوليوز   07 في  املؤرخ 

ذات  شركة   PICASSO-IMEX حل 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
اإلوت لعي حي وراري 3زنقة الحلوب 
 90000  - االر�سي  الطلبق   29 رقم 

طنجة املغرب نتيجة للتصفية.

م عين:

م  ااسرمتي  علي   الديد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

حي  مفي   2020 يوليوز   07 بتلريخ 
 29 رقم  الحلوب  3زنقة  وراري 

طنجة   90000  - االر�سي  الطلبق 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6957.

293I

FOUZMEDIA

CENTRALE FOOD TRADE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CENTRALE FOOD TRADE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

59356

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CENTRALE FOOD TRADE

انتلج   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

و يع  متصدير  ماستي2اس  متدويق 

املنتجلت الزراعية.

و يع  متعبئة  متجهيز  تخزين   -

فئلت الحبوب مالبقوليلت معل  موه 

الخصوص:

الحبوب مالبقوليلت من اإلنتلج   .

الوطني م / أم الوارسات ،

تجهيز متعبئة متدويق املنتجلت   .

النهلئية من هذه الحبوب مالبقوليلت 

أنواع  و يع  متصنيع  تص يم   

املنتجلت النهلئية املصنوعة من هذه 

الحبوب مالبقوليلت.

أنواع  و يع  متصنيع  تص يم   .

املنتجلت النهلئية املخصصة لألغذية 

مالصنلعية  مالحيوانية  البشرية 

مالصيدالنية ماالحتيلولت ااخر .

املعدات  متدويق  استي2اس   -

املخصصة للنشلط الزراعي.

- االستحواذ عل  حصة بأي شكل 

في أي شركة ذات غرض م لثل ،

املعلمالت  و يع  علمة  مبصفة 

التجلرية ماملللية مالصنلعية ماملنقولة 

مالعقلرية التي تتعلق بشكل مبلشر أم 

غي2 مبلشر بتحقيق الهدف املذكور أم 

من املحت ل أن تعزز تحقيقه متطوير 

الشركة.

 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 

 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سعد  خليل  الديد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سعد  خليل  الديد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 02 نون23 

2020 تحت رقم -.

29 I

FOUZMEDIA

ASMAK MEHDIYA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ASMAK MEHDIYA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ASMAK MEHDIYA

بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الد ك بللج لة.

 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 

 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد علي مزيلن عنوانه)ا( تجزئة 

متوكل الرقم 283 سار بوعزة النواصر  

20000  الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد علي مزيلن عنوانه)ا( تجزئة 

متوكل الرقم 283 سار بوعزة النواصر  

20000  الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم -.

295I

FLASH ECONOMIE

MRI SYSTEM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MRI SYSTEM

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

بشريك ماحدـ  رأس للهل 

100.000،00 سرهم

مقرهل الرئي�سي: 117 زنقة إبن مني2 

إقلمة الزرقلء الطبق 1 الرقم 2 

معلريف الدار البيضلء 

تأسيس

بتلريخ  عرفي  عقد  ب ووب 
القلنون  تحرير  تم   06/10/2020

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بشريك ماحد  م التي تح ل 

املواصفلت التللية:

التد ية التجلرية = ر م ء  سيدتلم

بيع أوهزة   = املوضوع االوت لعي 

الك بيوتر    

ابن  زنقة    117= املقر االوت لعي 

 2 1 الرقم  مني2 اقلمة الزرقلء الطبق 

معلريف الدار البيضلء 

املدة القلنونية = 99 سنة

سرهم   100.000،00 رأس للهل 

مقد ة كللتلجي

الدعدي  الدين  عالء  الديد 

1000 سهم من فئة 100 سرهم

بقي ة   سهم    1000 مل مج وعه 

100 سرهم لكل سهم 

من  ستدي2  الشركة   = التديي2 

الدعدي  الدين  عالء  الديد  طرف 

ملدة غي2 محدمسة 

  01 : تبتدئ في  الدنة االوت لعية 

سون23 من نفس   31 ينلير م تنتهي في 

الدنة    

في    القلنوني  الوضع  تم 

التجلرية  بلملحك ة   26/11/2020

 755073 رقم  تحت  البيضلء  بللدار 

رقم   السجل التجلري 80921  .

296I

سيوان االستلذ العلمي املجلطي مح د الصوفي موثق

TUYA BOIS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيوان االستلذ العلمي املجلطي 

مح د الصوفي موثق
87 ع لرة كوفيكوم الطلبق االمل 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

TUYA BOIS شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية و لعة  اكزنلية بوخللف 

البقعة 132 م  13 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.21 61

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23  في  0  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
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تفويت الديد )ة( مح د عزالدين 

اوت لعية  حصة   2.690 الصدراتي 

لفلئدة    حصة   2.690 أصل  من 

ATBR HOLDING SARL   بتلريخ  0 

نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   26 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236005.

297I

FIDUCIAIRE ENNOUR

BOURAS OLIVES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

BOURAS OLIVES شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز 

االستث لر الفالحي 507 لكرابس بني 

مو�سى امالس زملم سوق الدبت امالس 

الن ة  - 23550 سوق الدبت امالس 

الن ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOURAS OLIVES

معصرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الزيتون .

مركز   : االوت لعي  املقر  عنوان 
لكرابس بني   507 االستث لر الفالحي 
مو�سى امالس زملم سوق الدبت امالس 
23550 سوق الدبت امالس   - الن ة  

الن ة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : حدن  بوراس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حدن  بوراس  الديد 
 122 حي اقلي ة زنقة مراكش الرقم 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صللح 

صللح املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  حدن  بوراس  الديد 
 122 حي اقلي ة زنقة مراكش الرقم 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صللح 

صللح املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

11 نون23 2020 تحت رقم 326.
298I

FIDUS FETHI

EL GHAZI BIEN AGRICO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

EL GHAZI BIEN AGRICO شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 79 زنقة 
بئ2 انزران حي حدني الطلبق التلني 
رقم    بركلن  - 63300 بركلن املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
7 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.GHAZI BIEN AGRICO

- استي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

مالدلع  املنتجلت  و يع  متصدير 

الزراعية.

- مقلمل تعبئة متغليف

- تدويق ااس دة العضوية.
زنقة   79  : عنوان املقر االوت لعي 

بئ2 انزران حي حدني الطلبق التلني 
رقم    بركلن  - 63300 بركلن املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد الغلزي والل  :   3 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد الغلزي فيصل  :  33 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد طهرامي خليد :  33 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  والل   الغلزي  الديد 

بلجيكل 63300 بركلن املغرب.

عنوانه)ا(  فيصل  الغلزي  الديد 
بوكراع  حي   28 رقم  بنصللح  زنقة 

بركلن 63300 بركلن املغرب.

عنوانه)ا(  خليد  طهرامي  الديد 

مداغ 63300 بركلن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  والل   الغلزي  الديد 

بلجيكل 63300 بركلن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 500/2020.

299I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE JINAR TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE JINAR TRAVAUX شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الحدني زغلميم  تجزئة أبو نهيلة رقم 

7  مودة - 60000 مودة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

36093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.JINAR TRAVAUX

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء + نجلرة ااملنيوم .

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الحدني زغلميم  تجزئة أبو نهيلة رقم 

7  مودة - 60000 مودة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد حجلزي عبد هللا 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
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الديد حجلزي عبد هللا عنوانه)ا( 
قصر بني بلسية بني تلسويت 61102 

بني تلسويت املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد حجلزي عبد هللا عنوانه)ا( 
قصر بني بلسية بني تلسويت 61102 

بني تلسويت املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2827.

300I

omnium management

L.M PLANCHER
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
L.M PLANCHER شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 82 
اقلمة 52 شلرع الحدن التلني 
املدينة الجديدة فلس - 30100 

فلس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 L.M  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PLANCHER
-بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

معدات البنلء.

االشغلل  م  البنلء  في  -مقلمل 
املختلفة..

 82 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 
اقلمة 52 شلرع الحدن التلني املدينة 
الجديدة فلس - 30100 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد مي ون اابيض 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مي ون اابيض عنوانه)ا( 
املدي2ة فلس  النديم   1 بلوك ت   8

30100 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مي ون اابيض عنوانه)ا( 
املدي2ة فلس  النديم   1 بلوك ت   8

30100 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3392.
301I

SOUHAL CONSULTING

 MINIERE DES BARITES ET
MINERAUX

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MINIERE DES BARITES ET
MINERAUX شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 2 9 املدلر 

طريق اسفي الشقة رقم 2 املكتب 
رقم 2  - 0000  مراكش املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.86999

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»500.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   600.000« إج   سرهم« 

إسملج احتيلطي أم أربلح أم    : طريق 

عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 5 1179.

302I

سيوان ااستلذ عبد العزيز ميدمن موثق

 WORK INDUSTRIE «

DÉVELOPPEMENT » WID
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

سيوان ااستلذ عبد العزيز ميدمن 

موثق

60 شلرع بي2نزران ، 20100، الدار 

البيضلء املغرب

 Work Industrie «

Développement » WID شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  بقعة رقم 

118، املنطقة الصنلعية، الجديدة. 

- 0 0 2 الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1237

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت  نون23  201   07 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الرح لن  عبد  )ة(  الديد  تفويت 

38.000 حصة اوت لعية من  صدقي 

الديد  38.000 حصة لفلئدة   أصل 

نون23   07 بتلريخ  صدقي  ح زة   )ة( 

.201 

و23ان،  مينة  )ة(  الديد  تفويت 

س ية صدقي م مسيلن  صدقي 00 .11 

 11. 00 حصة اوت لعية من أصل 

حصة لفلئدة  الديد )ة( قدمر  صدقي 

بتلريخ 07 نون23  201.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللجديدة  بتلريخ  2 نون23 

 201 تحت رقم 17559.

303I

أر كون�سي

كروب كومباني مروكان
إعالن متعدس القرارات

أر كون�سي

3 زنقة حرملة شلرع مح د 6 3 زنقة 

حرملة شلرع مح د 6، 20500، 

الدار البيضلء املغرب

كرمب كومبلني مرمكلن »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 39 شلرع 

لال اليلقوت الشقة س 39 شلرع لال 

اليلقوت الشقة س 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم     قرار 

تعيين كل من الديد بلحدين  مليلي: 

هللا  عبد  بلحدين  الديد  م  يلسر 

ك دي2ين للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

إعت لس توقيع مشت2ك كل من الديد 

بلحدين يلسر م الديد بلحدين عبد 

هللا

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

تعيين كل من الديد بلحدين  مليلي: 

هللا  عبد  بلحدين  الديد  م  يلسر 

ك دي2ين للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756086.

30 I
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STE FIDUKARS SARL

STE TRANSPORT RANYA AB
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 STE TRANSPORT RANYA AB

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

686 حي الوحدة مرزازات - 5000  

مرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

111 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT RANYA AB

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لالخرين.

رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

  5000  - حي الوحدة مرزازات   686

مرزازات املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د ساممس :  00  حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد موح  ساممس :  200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد عبد العلجي العبل�سي :  00  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

العبل�سي  العلجي  عبد  الديد 

  58 حي سيدي ساممس رقم  عنوانه)ا( 

5000  مرزازات املغرب.

عنوانه)ا(  ساممس  مح د  الديد 

سمار ماكليم 5800   تنغي2 املغرب.

الديد موح  ساممس عنوانه)ا( سمار 

ماكليم 5800   تنغي2 املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

العبل�سي  العلجي  عبد  الديد 

  58 حي سيدي ساممس رقم  عنوانه)ا( 

5000  مرزازات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

26 نون23  بتلريخ  االبتدائية بورزازات  

2020 تحت رقم 863.

305I

CABINET FICOR

JS INVEST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة ااقحوان إقلمة النلس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضلء 

املغرب

JS INVEST شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 151 
زنقة أسلمة إبن زيد الطلبق التلني 

كوتيي ن ج املعلريف  - 20200 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 79007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 JS  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.INVEST

غرض الشركة بإيجلز : *اإلنعلش 
العقلري ب ختلف أشكلله إج  ولنب 
أشغلل التجهيز م تهييئ اارا�سي املعدة 

للبنلء 
 *شراء، استغالل، تديي2 م إعلسة 

بيع العقلرات.
  *اإلتجلر م الت ثيل التجلري.

ااخر   اانشطة  ولنب  *إج  
بشكل  الشركة  بنشلط  املتعلقة 

مبلشر أم غي2 مبلشر
عنوان املقر االوت لعي : 151 زنقة 
أسلمة إبن زيد الطلبق التلني كوتيي ن 
20200 الدار البيضلء  ج املعلريف  - 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

7.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
 7.000   : الديد الد الجي وواس 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد الد الجي وواس عنوانه)ا( 
بلريس  لبوميس    7501  زنقة   10

فرندل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد الد الجي وواس عنوانه)ا( 
بلريس  لبوميس    7501  زنقة   10

فرندل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 1 7532.
306I

FIDUCIAIRE BILAL

AGRORE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AGRORE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

الدعديين اقلمة الراحة 2 الطلبق 

1 رقم 1 مكرر - 50000 مكنلس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.22229

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   09 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

 500 تفويت الديد )ة( زمير مينة 

 1.000 أصل  من  اوت لعية  حصة 

ابراهيم  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

الحيلن بتلريخ 09 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   20 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3836.

307I

موثق

ABF BUILDING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

موثق

322 شلرع الزرقطوني ، اقلمة 

بوا�سي   الطلبق 2 الدار البيضلء ، 

20000، الدار البيضلء املغرب

ABF BUILDING  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي    زنقة 

املدتشفيلت ، حي املدتشفيلت 

   زنقة  املدتشفيلت ، حي 

املدتشفيلت 20360 الدار البيضلء 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 7207

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تم تعيين 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( ممعرير 

ابراهيم  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755103.

308I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ريــســطـــــام
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
ريــدــطـــــلم  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 10  شــلرع 
الحــريـــة  الطــلبـــق الثـــللـــث  شقـــة رقـــم 

5   -- 20120  البيضــلء  املغـــرب  
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81.521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

ريــدــطـــــلم .
غرض الشركة بإيجلز : مـقـــلمل فــي 

كــــل أشغــــلل البنــــلء  م التجـهــيــــز .
عنوان املقر االوت لعي : 10  شــلرع 
الحــريـــة  الطــلبـــق الثـــللـــث  شقـــة رقـــم 

5   -- 20120  البيضــلء  املغـــرب  .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد مح ـد الـوذغـيــري حـدـنـــي :  
00  حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
  00   : بــــوسراع   الديد مـحــ ــــد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 100   : بـنـــرمـضـــلن   الديد عــ ـــر 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مـــعــــلذ بــدـــلم  :  100 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح ـد الـوذغـيــري حـدـنـــي 
 226 رقـــم  الــزبـيــــر  تـجــزئـــة  عنوانه)ا( 

االـفـــــة  20260 البيضــلء   املــغــــرب.
الديد مـحــ ــــد  بــــوسراع  عنوانه)ا( 
روـــلء 2 محج القــوات املدـــلعــدة رقــم 

 5 20670 البيضــلء  املــغــــرب .
الديد عــ ـــر بـنـــرمـضـــلن  عنوانه)ا( 
231 شــلرع إميـــل زمال  سرج ج الطــلبــق 
 20300 بلفـديــر   5 شقـــة  الثــلنـــي  

البيضــلء املــغــــرب .
عنوانه)ا(  بــدـــلم    مـــعــــلذ  الديد 
حــي روـــلء 2  محج القــوات املدـــلعــدة 

رقــم  5 20670 البيضـــلء املــغــــرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح ـد الـوذغـيــري حـدـنـــي 
 226 رقـــم  الــزبـيــــر  تـجــزئـــة  عنوانه)ا( 
االـفـــــة  20260 البيضــلء     املــغــــرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 3 755.8.
309I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HALLOUM PIECES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

HALLOUM PIECES شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة بن 

ع ران الرقم 255 الفقيه بن صللح 
- 23200 الفقيه بن صللح املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HALLOUM PIECES

تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مدتلزملت م قطع غيلر الديلرات .

زنقة بن   : عنوان املقر االوت لعي 

الفقيه بن صللح   255 ع ران الرقم 

- 23200 الفقيه بن صللح املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد حلوم عبد هللا 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد حلوم عبد هللا عنوانه)ا( 

الفقيه   255 الرقم  بن ع ران  زنقة 

الفقيه بن صللح   23200 بن صللح 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد حلوم عبد هللا عنوانه)ا( 

الفقيه   255 الرقم  بن ع ران  زنقة 

الفقيه بن صللح   23200 بن صللح 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

صللح   بن  بللفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2020 نون23   13 بتلريخ 

.329/2020

310I

fiduciaire elbakkouri sarl au

STE TRC BERRADA SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشلط الشركة 

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 STE TRC BERRADA SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي بوبلنة 1ـ ـ  

مركب في2سيـ ـ إقلمة أمي2ـ ـ الطلبق 1ـ ـ 

رقم 57  - 90090   طنجة  املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.98933

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

- توسيع  نشلط الشركة إج  النقل  

ااع لل  محذف   للبضلئع  الدمجي 

املختلفة..

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   20 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235870.

311I

رمزي لالستشلرات

ARSID STAR SAHARA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشلرات

شلرع  2 نون23 ع لرة ح دي ملد 

الرشيد الطلبق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

ARSID STAR SAHARA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ام 

الدعد ع لرة 8  الطلبق الثللث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ARSID : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.STAR SAHARA

شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االرا�سي مبنلء شقق اقتصلسية للبيع .

: شلرع ام  عنوان املقر االوت لعي 

الدعد ع لرة 8  الطلبق الثللث رقم 

10 العيون - 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مولوس  أرصيد  الديد 

حي االس لعلية شلرع موالي يوسف 

رقم 89  70000 العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مولوس  أرصيد  الديد 

حي االس لعلية شلرع موالي يوسف 

رقم 89  70000 العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 02 سون23 

2020 تحت رقم 2899.

312I

fiduciaire elbakkouri sarl au

STE BERRADA SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

STE BERRADA SARL AU شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي بوبلنة 1ـ ـ  
مركب في2سيـ ـ إقلمة أمي2ـ ـ الطلبق 1ـ ـ 

رقم 57  - 90090   طنجة  املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.98933

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم رفع   2020 أكتوبر   01 املؤرخ في 
رأس لل الشركة ب بلغ قدره »90.000 
إج   سرهم«   10.000« أي من  سرهم« 
»100.000 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   20 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235870.
313I

FIDUCIAIRE BILAL

DECO DISTRIBUTION
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
DECO DISTRIBUTION »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: سمار ولمع 
ايت مالل  - 50000 مكنلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 6815
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2020 تم اتخلذ 

القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مليلي: تفويت حصص

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مليلي: استقللة مدي2

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مليلي: تغيي2 نشلط الشركة

عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 

من ش م م اج  ش م م سات الشريك 

الوحيد

بند رقم 03: الذي ينص عل  مليلي: 

ازالة نشلط التصدير مالدتي2اس من 

نشلط الشركة

ينص عل   الذي   :6 7م  رقم  بند 

مح د  رحو  الديد  تفويت  مليلي: 

عبد  الرملي  للديد  حصصه  و يع 

الحي

عل   ينص  الذي   : رقم  1  بند 

مليلي: استقللة الديد رحو مح د من 

تديي2 الشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3835.

31 I

aice compta

IMSSY AGRO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

IMSSY AGRO شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 13 أح د 

املجلتي إقلمة وبلل االلب الطلبق 

1 رقم 8 حي املعلريف - 20370 

البيضلء  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   06

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 IMSSY : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.AGRO

غرض الشركة بإيجلز : الفالحة .

عنوان املقر االوت لعي : 13 أح د 

 1 املجلتي إقلمة وبلل االلب الطلبق 

رقم 8 حي املعلريف - 20370 البيضلء  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 IMSSY GROUP :  1.000 الشركة

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 IMSSY GROUP الشركة 

مركب  زيلن  مالس  شلرع  عنوانه)ا( 

أسواق الدالم إقلمة الدالم ع لرة 

البيضلء   20260  8 رقم   6 م الطلبق 

املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عبداملحدن  اعراب  الديد 

عنوانه)ا( 7  زنقة املراك�سي حي لوبيز 

50 20 البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755813.

315I
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Fiduciaire Place Des Nations Sarl

 CENTRE INTERNATIONAL 
 DE LANGUES,

 TRADUCTION ET SERVICES
PRIVÉE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 CENTRE INTERNATIONAL DE 
 LANGUES, TRADUCTION ET
SERVICES PRIVÉE شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 11 زنفة 

املتنبي الطلبق اامل رقم 2 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
110331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
 CENTRE INTERNATIONAL DE
 LANGUES, TRADUCTION ET

.SERVICES PRIVÉE
مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تعليم اللغلة
الخدملت.

زنفة   11  : عنوان املقر االوت لعي 
املتنبي الطلبق اامل رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديد و23ان لد لعيلي 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد و23ان لد لعيلي عنوانه)ا( 
03 زنقة املكديك طلبق 03 شقة 05 

90000 طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد و23ان لد لعيلي عنوانه)ا( 
03 زنقة املكديك طلبق 03 شقة 05 

90000 طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7025.
316I

ACHORA CONSULTING

SILAK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
SILAK شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
الفتح رقم  6 بني يخلف - 20800 

املح دية املح دية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.16339

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 شتن23   22 في  املؤرخ 
ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 
مبلغ    SILAK ذات الشريك الوحيد 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
رقم  الفتح  تجزئة  اإلوت لعي  مقرهل 
املح دية   20800  - يخلف  بني   6 

املح دية نتيجة ل : عجز ملجي.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
بني يخلف املح دية  الفتح رقم  6 

20800 املح دية املغرب. 
م عين:

م  لخ يس  انور   الديد)ة( 
بني  الفتح رقم  6  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب  املح دية   20800 يخلف 

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 23 نون23 

2020 تحت رقم 1553.
317I

FIDUCIAIRE BILAL

AGRORE
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AGRORE »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع  

الدعديين اقلمة الراحة 2 الطلبق 1 
رقم 1 - 50000 مكنلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.22229
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 شتن23 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مليلي: تفويت حصص

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مليلي: تحويل مقر الشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :03 رقم  بند 
مليلي: تحويل مقر الشركة اج  العنوان 
التلجي: شلرع  الدعديين اقلمة الراحة 

2 الطلبق 1 رقم1 مكرر 

عل   ينص  الذي  6م7:  رقم  بند 

حصص:-تفويت  تفويت  مليلي: 

حصصهل  و يع  مينة  زمير  الديدة 

-تفويت  الحيلن  ابراهيم  للديد 

الديد ب هوت مح د و يع حصصه 

-تفويت  الحيلن  ابراهيم  للديد 

الديد ب هوت لحدن و يع حصصه 

للديد ابراهيم الحيلن

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

21 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 3385.

318I

العيون استشلرات

NA TEXAR
إعالن متعدس القرارات

العيون استشلرات

رقم 31 شلرع االمي2 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

NA TEXAR »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 

الوكللة 01 بلوك م ع لرة بريدتيج 

132 رقم 03  - 70000 العيون 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.31 19

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مليلي: تفويت حصص: تفويت الديد 

اسهم  من  حصة   300 نعوم  اح د 

سرهم    30000.00 البللغة  الشركة 

لفلئدة الديد سعد نعوم.

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد اج   شركة ذات 

مدؤملية محدمسة.
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متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص عل    :06-07 بند رقم 
مليلي: تفويت حصص: تفويت الديد 
اسهم  من  حصة   300 نعوم  اح د 
سرهم    30000.00 البللغة  الشركة 

لفلئدة الديد سعد نعوم.
عل   ينص  الذي   :01 رقم  بند 
مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد اج   شركة ذات 

مدؤملية محدمسة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 02 سون23 

2020 تحت رقم 2917.
319I

BELGAZI ALI

 AL KHALIGE
INVESTISSEMENTS

إعالن متعدس القرارات

BELGAZI ALI
شلرع امي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 152  
شلرع اسبلنيل - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.7 05

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تم اتخلذ   2020 نون23   03 املؤرخ في 

القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
: تفويت  مليلي:   ت ت املصلسقة عل  
  00 اح يدمش  شعيب  )ة(  الديد 
 2000 أصل  من  اوت لعية  حصة 
حصة لفلئدة الديد )ة( الويزة بووي2 
بتلريخ 03 نون23 2020. تفويت الديد 
حصة    00 اح يدمش  شعيب  )ة( 
حصة   2000 أصل  من  اوت لعية 
الزهرة اح يدمش  )ة(  لفلئدة الديد 

بتلريخ 03 نون23 2020. تفويت الديد 
حصة   600 اح يدمش  شعيب  )ة( 
حصة   2000 أصل  من  اوت لعية 
بووي2  اشراف  )ة(  الديد  لفلئدة 

بتلريخ 03 نون23 2020.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تعين الديد اشراف بووي2 مديي2 اخر 
طبقل لذالك تتم التديي2 الشركة من 
م  اح يدمش  شعيب  اليدد  طرف 

الديد اشراف بووي2
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
من   16 م   13  -  7 الفصول  تعديل 

النظلم االءسل�سي
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 5 2367.
320I

العيون استشلرات

SAHARA EURO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشلرات
رقم 31 شلرع االمي2 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
SAHARA EURO  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
الوحدة 01 شلرع ابن سينلء رقم 05  

- 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3 103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   01
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. SAHARA EURO
مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

في البنلء مكل مليتعلق بنشلط البنلء 

ماالشغلل العلمة....

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
  05 01 شلرع ابن سينلء رقم  الوحدة 

- 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 2.000   : اسل و  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اسل و  رشيد  الديد 
انزران   بئ2  حي   03 زنقة   03 برقم 

82000 طلنطلن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اسل و  رشيد  الديد 
انزران   بئ2  حي   03 زنقة   03 برقم 

82000 طلنطلن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2938.

321I

COTEXPER

ALTIVIA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

ALTIVIA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  1 زنقة 

موالي علي شقة 8 وليز - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ALTIVIA

نشلط   : بإيجلز  الشركة  غرض 

فالحي.

زنقة   1  : عنوان املقر االوت لعي 

  0000  - وليز   8 علي شقة  موالي 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الجنلتي   كريم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الجنلتي   كريم  الديد 

وليز   8 شقة  علي  موالي  زنقة   1 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الجنلتي   كريم  الديد 

وليز   8 شقة  علي  موالي  زنقة   1 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117921.

322I
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( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE CMETP SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM

رقم 30 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواس لح ر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

STE CMETP SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : الزنقة 33 

رقم 32 الحي الجديد مالس الحلج - 

52000 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.12563

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

شركة   STE CMETP SARL حل 

مبلغ  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

 32 رقم   33 مقرهل اإلوت لعي الزنقة 

 52000  - الحلج  مالس  الجديد  الحي 

تنجح  لم  نتيجة   املغرب  الرشيدية 

الشركة في ربح اي صفقة منذ نشأتهل.

م عين:

الديد)ة( يلسين  ماحي م عنوانه)ا( 

الحلج  مالس  حي   32 رقم   33 الزنقة 

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

الزنقة  مفي   2020 شتن23   08 بتلريخ 

32 الحي الجديد مالس الحلج  33 رقم 

- 52000 الرشيدية املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 359.

323I

MANAGEX

LOUIZI FISC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحدني 

بركلن ، 60300، بركلن املغرب

LOUIZI FISC شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : زامية 

زنقة الشلمي ثريل م شلرع مح د 

الخلمس اقلمة كع و�سي الطلبق 

االمل - 60300 بركلن املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.3205

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   30 املؤرخ في 

LOUIZI FISC شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي زامية زنقة الشلمي 

اقلمة  الخلمس  مح د  شلرع  م  ثريل 

 60300  - االمل  الطلبق  كع و�سي 

بركلن املغرب نتيجة لعدم النشلط .

م عين:

الديد)ة( يحيى   لويزي م عنوانه)ا(  

املدي2ة   القلسسية حي  زنقة   33 رقم 

)ة(  ك صفي  املغرب   بركلن    63300

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 30 نون23 2020 مفي زامية زنقة 

الشلمي ثريل م شلرع مح د الخلمس 

 - االمل  الطلبق  كع و�سي  اقلمة 

63300 بركلن املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 501/2020.

32 I

comptajouari

AUTO ECOLE ADIR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

AUTO ECOLE ADIR شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 
 QUARTIER IKBER IGHRAM
 LAALAM EL KSIBA DIR EL
KSIBA - 23000 قصبة تلسلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.1025

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الشرقي  )ة(  الديد  تفويت 
تلمجووت 500 حصة اوت لعية من 
أصل 1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( 
 13 بتلريخ  العرسلمي  اللطيف  عبد 

شتن23 2020.
الشرقي  )ة(  الديد  تفويت 
تلمجووت 500 حصة اوت لعية من 
الديد  لفلئدة   حصة   1.000 أصل 
)ة( عبد الكريم العدرامي بتلريخ 13 

شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 01 بتلريخ  االبتدائية بقصبة تلسلة  

سون23 2020 تحت رقم 113.
325I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 » S2DTB «
» شركة ديفلوبومن دورابل 

بورطرافو «
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

» S2DTB « » شركة سيفلوبومن 

سمرابل بورطرافو « شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمه 

االندلس شلرع مح د  اليزيدي بلوك 

ج- رقم   - 0 930 تطوان  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

28069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 «  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

S2DTB « » شركة سيفلوبومن سمرابل 

بورطرافو «.

استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تصدير بيع كراء و يع انواع االليلت 

املتعلقه بلع لل البنلء

البنليلت  بنلء  انواع  تنفيذ و يع 

تنفيذ  خصوصل  املدنيه  مالهندسه 

اشغلل التجزئه,و يع اع لل تجهيز 

الخرسلنه  ماع لل  االرا�سي  ماصالح 

بصفه علمه

استغالل املقللع.

اقلمه   : االوت لعي  املقر  عنوان 

االندلس شلرع مح د  اليزيدي بلوك 

ج- رقم   - 0 930 تطوان  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة فلط ه بن عبو 

حصة بقي ة 100,00 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة فلط ه بن عبو عنوانه)ا( 

 930 0  3 رقم  زنقه  الشرفلء  شلرع 

تطوان املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة فلط ه بن عبو عنوانه)ا( 

 930 0  3 رقم  زنقه  الشرفلء  شلرع 

تطوان املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   19 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم  598.

326I

ARKOS

ARCHI NOBLE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

ARCHI NOBLE  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 FOUNDOUK CHERKA /155 SIS

 CASABLANCA 93 BOULEVARD

 ABDELMOUMEN 9EME ETAGE

BUREAU N° 165. - 20340 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ARCHI : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

. NOBLE

هندسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مع لرية

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

 FOUNDOUK CHERKA /155 SIS

 CASABLANCA 93 BOULEVARD

 ABDELMOUMEN 9EME ETAGE

الدار   BUREAU N° 165. - 20340

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : زرماجي  الزمبي2  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  زرماجي  الزمبي2  الديد 

 ROUTE MOULAY THAMI IMM

 101 APPRT 11 ETAGE 5 HAY EL

 HASSANI CASABLANCA. 20230

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  زرماجي  الزمبي2  الديد 

 ROUTE MOULAY THAMI IMM

 101 APPRT 11 ETAGE 5 HAY EL

 HASSANI CASABLANCA. 20230

الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.

327I

FIDULIMAR

BIBA MO SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BIBA MO SARL  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار اكيس 

اكنيون  - 5300  تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BIBA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

. MO SARL

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

البنلء م االشغلل املختلفة

مقلمل في ع ليلت الغرس م اصالح 

م  املراكن  م  الخضراء  الفضلءات 

االزقة 

تلور.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اكيس اكنيون  - 5300  تنغي2 املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد اح د بغنجة  :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : بغنجة   مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة بوي23مر زهرة  :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بغنجة   اح د  الديد 

50 سار حي الوفلء   30 مج وعة   رقم 

5800  تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا(  بغنجة   الديد مح د 

سار حي الوفلء     2 مج وعة   30 رقم 

5800  تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا(  زهرة   بوي23مر  الديدة 

سار حي الوفلء     2 مج وعة   30 رقم 

5800  تنغي2 املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بغنجة   اح د  الديد 

50 سار حي الوفلء   30 مج وعة   رقم 

500  تنغي2 املغرب

عنوانه)ا(  بغنجة   الديد مح د 

سار حي الوفلء      2 مج وعة   30 رقم 

5800  تنغي2 املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  االبتدائية بتنغي2  

2020 تحت رقم -.

328I

fiduciaire elbakkouri sarl au

STE TRC BERRADA SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 وديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

  STE TRC BERRADA SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي بوبلنة 1ـ ـ  

مركب في2سيـ ـ إقلمة أمي2ـ ـ الطلبق 1ـ ـ 

رقم 57  - 90090  طنجة   املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.98933
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 01 أكتوبر 2020 تم تعيين 

ليل   مدي2 وديد للشركة الديد)ة(  

براسة م خديجة  بوخرقي ك دي2 آخر

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235870.

329I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

STE  A.E.D.Z

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

STE  A.E.D.Z شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

االمل رقم 1 تجزئة ويهلن رقم 13 - 

16000 سيدي قلسم املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.28637

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   23 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

سحلني  زكريلء  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

و يلة الفقي2 بتلريخ 23 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 02 بتلريخ  االبتدائية بديدي قلسم  

سون23 2020 تحت رقم 507.

330I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

CONEXIUM
إعالن متعدس القرارات

I&I LAW FIRM S.A.R.L

3، شلرع 2 ملرس، إقلمة مرمة، 

الطلبق الرابع. ، 90 20، الدار 

البيضلء املغرب

CONEXIUM »شركة  املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 98، 

شلرع اامي2 فلل ملد ع ي2 98، شلرع 

اامي2 فلل ملد ع ي2 10800 الربلط 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.135253

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 08 ينلير 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

توجي اإلسارة العلمة للشركة من طرف 

أح د  الديد  شخص  في  علم  مدير 

بلحدن

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

بيي2  الديد  استقللة  إقرار  مليلي: 

تيديي  جي  مالديد  فرولس  ايف 

للشركة،  متصرفين  منصب  من 

بي2جي  ارفي  الديد  مكلنه ل  متعيين 

 (16DV81755 رقم  الدفر  )وواز 

مالديد وي2مم بي2ان )وواز سفر رقم  

(1 AL9  25

قرار رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين النظلم ااسل�سي

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 18: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 كيفية استدعلء املتصرفين

عل   ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مليلي: تغيي2 كيفية حضور املدله ين 

للج ع العلم

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم  10890.

331I

RAIS AUDIT&CONSEIL

BP SHORE GROUP
شركة املدله ة
تغيي2 الدنة املللية

BP SHORE GROUP
شــركة  مجــهولة  اإلســم  ر أ س ل لهل  

5.000.000  س ر هم
مقر هل اال وت ل عي : الــدار ا لبـيـضل 
ء ـ  5  زنقة سلريل بنو زمنيم ¬– حي 

پا مليي
السجل التجلري : الدار البيضلء رقم 

252817
تــغــيــيــر تـلريــخ إ قــفـل ل الــدــنــة

  الــ ل لـــيــة
إ ن   الج ــع   العل م  غـيــر    .1
 12 بتل ر يخ    املنعقـد    العل س ي   
نوف 202023  قــد قـــرر  تغــيــيــر  تــل ريـخ  
إ قــفــل ل الحدل بل ت  املل لية  الــ حــد 
  31 ج   يـــو نيو إ    30 في  بـقل   سة ســل 
سيد 23 من كل  ســنــة م ب قتضله ثم 
من  مـقــتــضيل  ت الفصل3   تغــيـيــر  
القل نو ن اا سل �سي  املتعلق  بللــدـنـة 

الـ ل لـية.
القل نو ني   اإل يـد ا ع   ثم    .2
بل لــد ا  الــتجل رية   الـ حـكـ ة   لـد    
رالــبــيضل ء ،  بتل ر يخ    سيد 23 2020  

تــحت عـــد س  756221.
مـقــتـطــف من أ وــل اإل شــهــل ر

332I

DERDABI ACCOUNTING الدرسابي أكونتينغ

 SOCIETE JASMAN
 - SERVICES S.A.R.L - A.U

شركة يلس ين سرفيس
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DERDABI الدرسابي أكونتينغ
ACCOUNTING

شلرع موالي عبد الدالم، رقم  3، 
 AV. الطلبق الثلني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق
 SOCIETE JASMAN SERVICES
S.A.R.L - A.U - شركة يلس ين 

سرفيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

موالي عبد الدالم، الطلبق الثلني، 
رقم 3، املضيق - 93200 املضيق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE JASMAN SERVICES

يلس ين  شركة   -  S.A.R.L - A.U

سرفيس.

محطة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للخدملت.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الثلني،  الطلبق  موالي عبد الدالم، 
املضيق   93200  - املضيق   ،3 رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : العفلقي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  العفلقي  مح د  الديد 

شلرع املعت د بن عبلس،  حي القلعة، 
املضيق   93200 املضيق   ،7 رقم 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا(  العغلفي  مح د  الديد 
شلرع املعت د بن عبلس،  حي القلعة، 
املضيق   93200 املضيق   ،7 رقم 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6058.

333I

BELGAZI ALI

SHAMAL ENTREPRISES
إعالن متعدس القرارات

BELGAZI ALI
شلرع امي2 موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SHAMAL ENTREPRISES »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 152  
شلرع اسبلنيل - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.7 01

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 03 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
تفويت الديد )ة( شعيب اح يدمش 
 100 حصة اوت لعية من أصل   20
حصة لفلئدة الديد )ة( الويزة بووي2 
بتلريخ 03 نون23 2020. تفويت الديد 
حصة   20 اح يدمش  شعيب  )ة( 
حصة   100 أصل  من  اوت لعية 
الزهرة اح يدمش  )ة(  لفلئدة الديد 
بتلريخ 03 نون23 2020. تفويت الديد 
حصة   30 اح يدمش  شعيب  )ة( 
حصة   100 أصل  من  اوت لعية 
بووي2  اشراف  )ة(  الديد  لفلئدة 

بتلريخ 03 نون23 2020
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
مديي2  بووي2  اشراف  الديد  تعيين 
يتم تديي2 الشركة  اخر طبقل لذلك 
من طرف الديد شعيب اح يدمش م 

الديد اشراف بووي2.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
من   16 م   13  -  7 الفصول  تعديل 

النظلم ااسل�سي.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم   2367.
33 I

CAFIGEC

INTECH CONTRACTING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
INTECH CONTRACTING  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 5  

زنقة عبد القلسر موفتتكلر الطلبق 
2 الشقة رقم   - 20100 الدار 

البيضلء املغرب.
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 171 3

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تعيين   2020 نون23   27 املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( القري 

عدنلن ك دي2 آخر
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755879.
335I

ste cofiguer sarl

STE A.E.O TRANS SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE A.E.O TRANS SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي امللك 

املدمى خي2ة 6 تجزئة ح يدة - 

35100 ورسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم التقييد في السجل التجلري

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.A.E.O TRANS SARL AU

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لحدلب  للبضلئع  مالوطني  الدمجي 

الغي2.

امللك   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - ح يدة  تجزئة   6 خي2ة  املدمى 

35100 ورسيف املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

1.000 حصة    : الديد امين ع ر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

شلرع  الديد امين ع ر عنوانه)ا( 

ورسيف   35100 الخلمس  مح د 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

شلرع  الديد امين ع ر عنوانه)ا( 

ورسيف   35100 الخلمس  مح د 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بجرسيف   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 2020/ 93.

336I

MARJANE HOLDING

MARJANE TIKIOUINE
شركة املدله ة

خفض رأس لل الشركة

MARJANE HOLDING

 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

MARJANE TIKIOUINE شركة 

املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سنت2 

كومرسيلل مرولن CT 1029 عين 

الشق - 20200 الدار البيضلء 

املغرب.

خفض رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.98833

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 

أي  سرهم«   96.018.000« قدره 

إج   سرهم«   750. 50.000« من 

 : عن طريق  سرهم«   65 . 32.000«

تخفيض عدس  ااسهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0687 7.

337I

AL ASSASSE AFFAIRES

RAOUAIAA NAKHIL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ الع لرة 15 الطلبق الثلني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكنلس ، 

MEKNES MAROC ،50000

 RAOUAIAA NAKHIL
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شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املتجر 
رقم 23 الع لرة 10 اقلمة فرح 

 MEKNES 50000  3 املنظر الج يل

مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RAOUAIAA NAKHIL

غرض الشركة بإيجلز : املتلورة في 

الت ور م الفواكه الجلفة.

املتجر   : االوت لعي  املقر  عنوان 
فرح  اقلمة   10 الع لرة   23 رقم 

 MEKNES 50000  3 املنظر الج يل

مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ايوب الخبلز :  600 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الخبلز  ايوب  الديد 
اقلمة فرح املنظر   10 23 ع لرة  رقم 

الج يل 3 50000 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الخبلز  ايوب  الديد 
اقلمة فرح املنظر   10 23 ع لرة  رقم 

الج يل 3 50000 مكنلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 7 39.

338I

CRI MEKNES

WORLD NEWS GUARDING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  WORLD NEWS GUARDING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي أملم سوس 

رقم 167 مكرر ، البدلتين  - 50000 

مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. WORLD NEWS GUARDING

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحراسة.

عنوان املقر االوت لعي : أملم سوس 

رقم 167 مكرر ، البدلتين  - 50000 

مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد وواس رضل  :  000.  حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  رضل   وواس  الديد 
م   البيتلت ح ي   3 رقم   8 مج وعة 

10053 الربلط املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رضل   وواس  الديد 
م   البيتلت ح ي   3 رقم   8 مج وعة 

10053 الربلط املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   25 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم  390.
339I

CRI MEKNES

ALLO AZIZOU CAR
إعالن متعدس القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

ALLO AZIZOU CAR »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: املحل 
الكلئن برقم 82 تجزئة البلم سبع 

عيون - -  الحلوب املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 20 ينلير 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
الحصص   مج وع  بيع    - مليلي: 
سرهم   100 فئة  من  حصة   )1000(
من طرف الديد عزيزم عبدالرحيم,   
قبول    - وواس رضل  الديد   لفلئدة 
عبدالرحيم  عزيزم  الديد  استقللة 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
D631122 من مهلمه ك دي2 في  رقم 

متعيين الديد  وواس رضل  الشركة   

 5572 7 الحلمل ل ب.ت.م رقم سال 
3 البيتلت  8 رقم  الدلكن بلملج وعة 

ح ي م الربلط  ك دي2 مشريك محيد  

في الشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص   :6-7-1 -17 بند رقم 

بيع مج وع الحصص     - عل  مليلي: 

سرهم   100 فئة  من  حصة   )1000(

من طرف الديد عزيزم عبدالرحيم,   
قبول    - وواس رضل  الديد   لفلئدة 

عبدالرحيم  عزيزم  الديد  استقللة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
D631122 من مهلمه ك دي2 في  رقم 

متعيين الديد  وواس رضل  الشركة   

 5572 7 الحلمل ل ب.ت.م رقم سال 
3 البيتلت  8 رقم  الدلكن بلملج وعة 

ح ي م الربلط  ك دي2 مشريك محيد  

في الشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3911.

3 0I

FIGESEC SARLAU

RAYHANA BOIS ريحانة  بوا
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC
 RAYHANA BOIS ريحلنة  بوا

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي أسكجور 

تجزئة الحدنى 2 رقم 655 مراكش - 

0160  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1065 1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   08
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
: ريحلنة   اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.RAYHANA BOIS بوا
مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النجلرة - تلور أخشلب بللتفصيل.
عنوان املقر االوت لعي : أسكجور 
تجزئة الحدنى 2 رقم 655 مراكش - 

0160  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : زكي2ي   ح يد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  زكي2ي   ح يد  الديد 
 655 2 رقم  أسكجور تجزئة الحدنى 

مراكش 0160  مراكش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  زكي2ي   ح يد  الديد 
 655 2 رقم  أسكجور تجزئة الحدنى 

مراكش 0160  مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 115621.
3 1I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 STE ETOILE HIBA TRANS
**SEHT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

 STE ETOILE HIBA TRANS

SEHT** شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم20، 

سرب3، بالس موالي بوعزة، حي 

النصر، ميدالن - 50080 مكنلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.*ETOILE HIBA TRANS *SEHT

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدمين لحدلب الغي2.
رقم20،   : عنوان املقر االوت لعي 

حي  بوعزة،  موالي  بالس  سرب3، 

مكنلس   50080  - ميدالن  النصر، 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اامين  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اامين  مح د  الديد 
بوعزة،  موالي  بالس  سرب3،  رقم20، 

50080 مكنلس  حي النصر، ميدالن 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اامين  مح د  الديد 
بوعزة،  موالي  بالس  سرب3،  رقم20، 
50080 مكنلس  حي النصر، ميدالن 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3783.

3 2I

MARJANE HOLDING

TEXTIBAY
شركة املدله ة

رفع رأس لل الشركة

MARJANE HOLDING
 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

TEXTIBAY شركة املدله ة
معنوان مقرهل اإلوت لعي سنت2 
كومرسيلل مرولن عين الشق 

CT1029 - 20200 الدار البيضلء 
املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.25 181
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   5.000.000«
 5.666.000« إج   سرهم«   666.000«
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0938 7.

3 3I

INFOPLUME

LES TUCHES SERVICE
إعالن متعدس القرارات

INFOPLUME
9 1 شلرع مح د الخلمس اقلمة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

LES TUCHES SERVICE »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: طريق 

كلب اسبلرطيل معرض أندلوسيل 

الطلبق اار�سي رقم 22 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.76363

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت الديد الطللب العلمي وعفر 

امل ثلة  الشركة  في  حصصه  و يع 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1000 في 

للحصة لفلئدة الديد لكرمن رشيد 

م الديدة الدح لني   ،  ) )500 حصة 

خديجة )500 حصة(

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

استقللة الديد الطللب العلمي وعفر 

الديد  تعين   م  الشركة  تديي2  من 

الدح لني  الديدة  م  رشيد  لكرمن 

خديجة ك دي2ين وديدين للشركة  

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

الوحيد   بلامضلء  مقيدة  الشركة 

لل دي2  الديد لكرمن رشيد

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

انشلء قلنون أسل�سي وديد للشركة 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي:   

في  مدلهم  رشيد  لكرمن  الديد 

رأس لل الشركة ب 50000 سرهم ، م 

الديدة   الدح لني خديجة مدله ة 

في رأس لل الشركة ب 50000 سرهم 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

رأس لل الشركة منحصر في 100000 

1000 حصة بقي ة  سرهم مقدم اج  

100 سرهم للحصة مقد ة منلصفة 

بين الشريكين الديد لكرمن رشيد م 

الديدة   الدح لني خديجة.
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عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 

لكرمن رشيد م  تعيين الديد   مليلي: 

الديدة الدح لني خديجة ك دي2ين 

للشركة 

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

بلامضلء  مقيدة  الشركة  مليلي: 

الوحيد  لل دي2  الديد لكرمن رشيد

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236227  - 6951.

3  I

MARJANE HOLDING

TEXTIBAY

شركة املدله ة

خفض رأس لل الشركة

MARJANE HOLDING

 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

TEXTIBAY شركة املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سنت2 

كومرسيلل مرولن CT 1029 عين 

الشق - 20200 الدار البيضلء 

املغرب.

خفض رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.25 181

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 يونيو   22 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 

من  أي  سرهم«    .036.000« قدره 

»5.666.000 سرهم« إج  »1.630.000 

عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

ااسهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0938 7.

3 5I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

KAYAProm
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

KAYAProm شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 
الفتح 217 إمتداس إبراهيم الرمذاني 
الطلبق اامل الشقة رقم 3 الدار 
البيضلء - -  الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KAYAProm
الت2ميج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلري.
إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
إمتداس إبراهيم الرمذاني   217 الفتح 
الدار   3 رقم  الشقة  اامل  الطلبق 

البيضلء - -  الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الغيثي  أملل  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الغيثي  أملل  الديدة 
 5 طلبق   1 سرج  اكلسيلس  سي  زنقة 
  - حي بي2جي الدار البيضلء   29 شقة 

الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الغيثي  أملل  الديدة 
 5 طلبق   1 سرج  اكلسيلس  سي  زنقة 
  - حي بي2جي الدار البيضلء   29 شقة 

الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755612.
3 6I

DERDABI ACCOUNTING الدرسابي أكونتينغ

 SOCIETE TAMUDA PRINT
 - S.A.R.L - A.U
شركة ت وسة برانت

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 DERDABI الدرسابي أكونتينغ
ACCOUNTING

شلرع موالي عبد الدالم، رقم  3، 
 AV. الطلبق الثلني، رقم 3، املضيق
 MLY ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق
 SOCIETE TAMUDA PRINT

S.A.R.L - A.U - شركة ت وسة برانت 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
البوغلز، شلرع النصر، رقم 31، 
املضيق. - 93200 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.13323
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   11 املؤرخ في 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 -  TAMUDA PRINT S.A.R.L - A.U
مبلغ رأس للهل  شركة ت وسة برانت  
مقرهل  معنوان  سرهم   20.000

اإلوت لعي حي البوغلز، شلرع النصر، 
املضيق   93200  - املضيق.   ،31 رقم 
نشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
 ،31 رقم  النصر،  شلرع  البوغلز، 

املضيق. - 93200 املضيق املغرب. 
م عين:

م  الزولي  النلفع   عبد  الديد)ة( 
عنوانه)ا( شلرع ااطلس الصحرامي، 
تطوان   93000 تطوان   ،62 ةرقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6070.

3 7I

N2M CONSEIL-SARL

IBOPRO -SARL-AU
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
IBOPRO -SARL-AU شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

املدي2ة رقم 110 . الطلبق االمل رقم 
6 - 62000 النلظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.15267
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 يونيو   06 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الدالم  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   330 لوكيلي 
الديد  لفلئدة   حصة   330 أصل 
يونيو   06 مح د بتلريخ  ش الل   )ة( 

.2020
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تفويت الديد )ة( يلسين الغوساني 

330 حصة اوت لعية من أصل 330 

ش الل   )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

مح د بتلريخ 06 يونيو 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 01 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3669.

3 8I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

LARAZAM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زامية شلرع أبي ورير الط23ي 

مزنقة عبد الرح لن نلصر، إقلمة 

املنصور، الطلبق اامل، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب

LARAZAM شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 183 شلرع 

مجي العهد، مركز NREA، الطلبق 

اار�سي، املحل رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LARAZAM

استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ماملفرمشلت  املنزلية  االسمات 

مالديكور..

عنوان املقر االوت لعي : 183 شلرع 
الطلبق   ،NREA مركز  العهد،  مجي 
 90000  -  13 رقم  املحل  اار�سي، 

طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
حصة   50   : ليلي  رشيد  الديد 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
 50   : لحجوجي  زكريلء  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
زنقة  الديد رشيد ليلي عنوانه)ا( 

فرسان 90000 طنجة املغرب.
الديد زكريلء لحجوجي عنوانه)ا( 
 93000 االسري�سي  الشريف  شلرع 

تطوان املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
زنقة  الديد رشيد ليلي عنوانه)ا( 

فرسان 90000 طنجة املغرب
الديد زكريلء لحجوجي عنوانه)ا( 
 93000 االسري�سي  الشريف  شلرع 

تطوان  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236212.
3 9I

SMOUNIAMINA

SOCIETE LUSTRAUM
SARL-AU 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE LUSTRAUM SARL-AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 61م حــي 
سلكـل بـن سـوسة  فــلس - 30000 

فـــلس الــ ــغــرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.61965

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 نون23   10 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
فـــلطــ ــــة  )ة(  الديد  تفويت 
1.000 حصة اوت لعية من  قلسـ ــي 
الديد  لفلئدة   حصة   1.000 أصل 
نون23   10 )ة( ســعــيـــد الغــربوي بتلريخ 

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 38/2020 3.
350I

FIDULIMAR

ATLASSI TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ATLASSI TRANS شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

الصور  تيديلي امرزكلن - 5000  
مرزازات املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5767
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 سون23   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»00.000  سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   500.000« إج   سرهم« 
أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 627.
351I

CABINET BADREDDINE

SNL CARRIERES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2ة 1 اقلمة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

SNL CARRIERES شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : الصفلء 

 2 شلرع موالي عبد هللا الشقة رقم 

12 بلوك ب الطلبق الثللث وليز - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.86261

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   10 املؤرخ في 

ذات  شركة   SNL CARRIERES

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

  00.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

هللا  عبد  موالي  شلرع  الصفلء  2 

الطلبق  ب  بلوك   12 رقم  الشقة 

الثللث وليز - 0000  مراكش املغرب 

من   33 م   32 نتيجة لطبقل للبندين 

القلنون االسل�سي للشركة.

م عين:

الهرسة م  عبد الجليل    الديد)ة( 

 1002 تجزئة   5 املحلميد  عنوانه)ا( 

)ة(  0000  مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

الصفلء  مفي   2020 نون23   10 بتلريخ 

 2 شلرع موالي عبد هللا الشقة رقم 

 - الثللث وليز  الطلبق  بلوك ب   12

0000  مراكش املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118001.

352I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MKGO TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر 

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MKGO TRANS »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
الجيش امللكي اقلمة الدعيدي 

مكلتب الفتح رقم 7 الطلبق 2 فلس  
30000 فلس املغرب.

»إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.62887
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 05 نون23 2020 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة مهو:
 MÉDITERRANÉEN EXPRESS

DELIVERY
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 82/2020 3.
353I

fiduazizi

BOULAILI NEGOCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

fiduazizi
شلرع ع ر املختلر حي القدس شلرع 
ع ر املختلر حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
BOULAILI NEGOCE شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

موالي عبد هللا ع لرة 01 رقم 05 
الحي املح دي شلرع موالي عبد هللا 
ع لرة 01 رقم 05 الحي املح دي 

70000 العيون املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.17035
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 05 نون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
»شلرع موالي عبد هللا ع لرة 01 رقم 
الحي املح دي شلرع موالي عبد   05
هللا ع لرة 01 رقم 05 الحي املح دي 
»الحي  إج   املغرب«  العيون   70000
 387 رقم  الحجري شلرع سكيكي ة 
رقم  الحجري شلرع سكيكي ة  الحي 

387 70000 العيون  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2859/2020.
35 I

AUDINEX SARLAU

AUDINEX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

AUDINEX SARLAU
7 زنقة وورج سلند٬ اقلمة ريحلن 2، 
الطلبق 5، مكتب  1، فلل فلوري، 

الدار البيضلء ، 20390، الدار 
البيضلء املغرب

AUDINEX شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7، زنقة 
وورج سلند، اقلمة الريحلن 2، 
الطلبق 5، شقة  1 ، فلل فلوري 
، الدار البيضلء -  20390  الدار 

البيضلء  املغرب .
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 09 نون23 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
اقلمة  سلند،  وورج  زنقة   ،7« من 
 ، شقة  1   ،5 الطلبق   ،2 الريحلن 
فلل فلوري ، الدار البيضلء -  20390  
»ملتقى  إج    « املغرب  الدار البيضلء  
شلرع عبد املومن م زنقة شتيال، طلبق 
البيضلء    الدار    200 2  - بلمليي   ، 

املغرب ».

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755556.
355I

املركز املراك�سي لإلرشلس

LEONETTI SERVICE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

املركز املراك�سي لإلرشلس
شقة رقم ٩ مدخل أ ع لرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

LEONETTI SERVICE شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 
سمار أمالس نجيم قيلسة البور املنلبهة  

- 000  مراكش املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري -.
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
 MELANIE )ة(  الديد  تفويت 
حصة   HONORINE  BABICZ 50
حصة   10.000 اوت لعية من أصل 
  MARC ANDREE )لفلئدة  الديد )ة
LEONETTI بتلريخ 08 أكتوبر 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118062.
356I

KAMAR BENOUNA

BEZOHRA ش م م  دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
BEZOHRA ش م م  سات مدلهم 

محيد  »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة ذات الشريك الوحيد«
 B 97 :معنوان مقرهل االوت لعي
شلرع حدن الصغي2 - 20300 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1026 9

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 11 ملرس 2013

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

براسة   مح د  الديد  من  كل  تعيين 

الديد امين براسة م الديد علي براسة 

ك دي2ين للشركة 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أبريل 2013 تحت رقم  52190.

357I

FICAGEST

PART PLUS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

PART PLUS  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 326 

تجزئة الكرم طريق اسفي مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 6865

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تم تعيين 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

العورف كري ة  ك دي2 محيد

تبعل لوفلة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117936.

358I
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امرم افريك إكدبي2

BUILDING PREFA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امرم افريك إكدبي2
رقم 256 شلرع اإلسري�سي، تجزئة 

صوفيل الورسة، تلركةـ ـ مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

BUILDING PREFA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار املسل 

امزميز الحوز - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BUILDING PREFA

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجلز 

مهندسة  متنوعة  مأع لل  البنلء 

مدنية.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

املسل امزميز الحوز - 0000  مراكش 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 220.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد الق ر امين :  2.200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الق ر امين عنوانه)ا( سمار 

مراكش    0000 امزميز   تكنزمين 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الق ر امين عنوانه)ا( سمار 

مراكش    0000 امزميز   تكنزمين 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118029.

359I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

JAOUAHIR HOUSSES AUTO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 JAOUAHIR HOUSSES AUTO

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي صوكومل 

1 رقم 2118 اسكجور - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.JAOUAHIR HOUSSES AUTO
شركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تصنيع املالبس
صنع اغطية الديلرات

تصدير م استي2اس.
: صوكومل  عنوان املقر االوت لعي 
  0000  - اسكجور   2118 رقم   1

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
 100   : وواهي2  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  وواهي2  مح د  الديد 
املدي2ة 2 س رقم 109 0000  مراكش 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  وواهي2  مح د  الديد 
املدي2ة 2 س رقم 109 0000  مراكش 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118120.
360I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE LO STACCO SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
 STE LO STACCO SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم  10 
تجزئة أس لء طريق عين الشقف - 

30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

651 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LO STACCO SARL AU

مخ3زة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

)للحلويلت مالخ3ز(.

عنوان املقر االوت لعي : رقم  10 

 - طريق عين الشقف  تجزئة أس لء 

30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بللرح ون  الديد رضل 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

بللرح ون عنوانه)ا(  الديد رضل 

 7 شلرع الرشلس زنقة ماس املللح رقم 

الن2وس  30070 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بللرح ون عنوانه)ا(  الديد رضل 

 7 شلرع الرشلس زنقة ماس املللح رقم 

الن2وس  30070 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 72 3.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 LA NOUVELLE 207

IMMOBILIERE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 LA NOUVELLE 207

IMMOBILIERE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل رقم 

6 قطعة ب 7 تجزئة زهرة املدائن  - 

30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LA  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NOUVELLE 207 IMMOBILIERE

غرض الشركة بإيجلز : - االنعلش 

العقلري.

عنوان املقر االوت لعي : محل رقم 

 - 7 تجزئة زهرة املدائن   6 قطعة ب 

30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الدين  بدر  الح ومي  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الدين  بدر  الح ومي  الديد 
البوعنلنية  شلرع   13 رقم  عنوانه)ا( 
طريق اي وزار  30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الدين  بدر  الح ومي  الديد 
البوعنلنية  شلرع   13 رقم  عنوانه)ا( 

طريق اي وزار  30000 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 2020/ 9 3.

362I

MAROC COMPTA PLUS

RAHOU NEGOCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 بلب الثالتلء الطلبق االمل الشقة 
رقم 2 الفقيه بن صللح ، 23200، 
FKIH BEN SALAH MAROC

RAHOU NEGOCE شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 58 شلرع 
عالل بن عبدهللا اقلمة الصلبر - 
23200 الفقيه بن صللح املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RAHOU NEGOCE
: التجلرة م  غرض الشركة بإيجلز 

االشغلل املختلفة.
58 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
 - الصلبر  اقلمة  عبدهللا  بن  عالل 

23200 الفقيه بن صللح املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة فلط ة بللغلزي  :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة فلط ة بللغلزي  عنوانه)ا( 
اقلمة    2 الخضراء  املدي2ة  شلرع 
سكنى 2000 طلبق 5 رقم  2  90060 

طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فلط ة بللغلزي  عنوانه)ا( 
اقلمة    2 الخضراء  املدي2ة  شلرع 
سكنى 2000 طلبق 5 رقم  2  90060 

طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

02 سون23 2020 تحت رقم 353.
363I

IMMOBILIERE CHAMAL SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
CHAMAL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر 

IMMOBILIERE CHAMAL SARL
شلرع 9 أبريل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

CHAMAL »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
9 أبريل الطريق الدائري - 93000 

تطوان املغرب.
»إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.17855

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 نون23 2020 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة مهو:

 CLINIQUE« الش لل«  »مصحة 

في  اإلسم  هذا  متح ل   »CHAMAL

ماملصرفية  التجلرية  أمراقهل  كل 

ممعلمالتهل مع ااغيلر مكذا االسارات 

الع ومية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6051.

36 I

fidact

MARSINI   TOURS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

fidact

رقم 22 بلوك E حي الدالم ، 

200 1، سيدي سل لن املغرب

MARSINI   TOURS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الشقة 

رقم 19 اإلقلمة 112 مج وعة 119 

ع لرة الخليج - 020 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57  5

عقد حر مؤرخ في  0  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 شتن23 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MARSINI   TOURS

-نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املدتخدميين.
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الشقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 119 112 مج وعة  اإلقلمة   19 رقم 
القنيطرة   1 020  - الخليج  ع لرة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
  : اللطيف  عبد  الديد املرسيني  
500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
الديد الفلطمي عبد املللك :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
اللطيف  عبد  املرسيني  الديد 
بنقريش  الزينلت  سمار  عنوانه)ا( 

93000 تطوان املغرب.
املللك  عبد  الفلطمي  الديد 
عنوانه)ا( سمار أمالس زيد الواس 200 1 

سيدي سلي لن املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
اللطيف  عبد  املرسيني  الديد 
بنقريش  الزينلت  سمار  عنوانه)ا( 

93000 تطوان املغرب
املللك  عبد  الفلطمي  الديد 
عنوانه)ا( سمار أمالس زيد الواس 200 1 

سيدي سلي لن املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 
سون23 2020 تحت رقم 181 /2020.
365I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE REQUIN TRANSPORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC
 STE REQUIN TRANSPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : الطلبق 

االر�سي رقم 18 زنقة 5 البيطل ضهر 

لخ يس  - 30000 فلس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.536 1

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 02 أكتوبر 2020 تقرر حل 

STE REQUIN TRANSPORT شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
الطلبق االر�سي رقم 18 زنقة 5 البيطل 

ضهر لخ يس  - 30000 فلس املغرب 

نتيجة لتصفية الشركة .

م عين:

م  الراجي  زكريلء    الديد)ة( 

ضهر  بلغلزي  تجزئة   81 عنوانه)ا( 

املغرب  فلس    30000 الخ يس  

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

مفي الطلبق   2020 أكتوبر   02 بتلريخ 
5 البيطل ضهر  زنقة   18 االر�سي رقم 

لخ يس  - 30000 فلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 65/2020 3.

366I

centre d’affaires sicilia

 شركة دروكري الغيات
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

 شركة سرمكري الغيلت شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز 

الغيلت سبت وزملة اسفي - 6000  

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

10331

 06 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 ملرس 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل :  شركة 

سرمكري الغيلت.

تدويق   : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتوولت العقلقي2.

مركز   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الغيلت سبت وزملة اسفي - 6000  

اسفي املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 3 0   : هشلم  هيدامي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد هيدامي عبد املجيد :  330 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : سعيد  هيدامي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد هيدامي هشلم عنوانه)ا( 

اسفي  الغيلت  قيلسة  الغيلت  مركز 

6000  اسفي املغرب.

املجيد  عبد  هيدامي  الديد 

عنوانه)ا( مركز الغيلت قيلسة الغيلت 

اسفي 6000  اسفي املغرب.

الديد هيدامي سعيد عنوانه)ا( 

اسفي  الغيلت  قيلسة  الغيلت  مركز 

6000  اسفي املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد هيدامي هشلم عنوانه)ا( 

اسفي  الغيلت  قيلسة  الغيلت  مركز 

6000  اسفي املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أبريل   01 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

367I

موثقة

GERMAN GROUP INVEST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
زامية شلرع القدس م شلرع أبو بكر 

القلسري إقلمة التعلمن الطلبق 

الرابع سيدي معرمف الدار البيضلء 

، 20333، الدار البيضلء املغرب

  GERMAN GROUP INVEST

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي    27 
زنقى الرمي�سي، بوسجور، الحي 

الحدني ، الدار البيضلء - 20000 

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 818 9

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. GERMAN GROUP INVEST

غرض الشركة بإيجلز : شراء, بيع, 

تديي2 أي عقلر منقول أم   ‘ استغالل 

غي2 منقول.  

التي  الفالحية  اارا�سي  استغالل 

الع ليلت  و يع  م  الشركلء،  ولبهل 

امل كن ربطهل بطريقة  مبلشرة أم غي2 

مبلشرة للغلية الخلصة بللشركة أم 

املشلبهة لنشلطهل.

 27     : االوت لعي  املقر  عنوان 
الحي  بوسجور،  الرمي�سي،  زنقى 

 20000  - البيضلء  الدار   ، الحدني 

.CASABLANCA MAROC
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

مرزمك  إس لعيل  الديد  الديد 
الرمي�سي،  زنقى   27 عنوانه)ا(    
الدار   ، الحدني  الحي  بوسجور، 

.CASA MAROC 20000 البيضلء
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
مرزمك  إس لعيل  الديد  الديد 
الرمي�سي،  زنقى   27 عنوانه)ا(  
الدار   ، الحدني  الحي  بوسجور، 

CASA MAROC 20000 البيضلء
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم -.
368I

املركز املراك�سي لإلرشلس

LEONETTI SERVICE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشلس
شقة رقم ٩ مدخل أ ع لرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

LEONETTI SERVICE  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 
سمار أمالس نجيم قيلسة البور املنلبهة - 

000  مراكش املغرب.
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم تعيين 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 
  LEONETTI  MARC ANDREE

ك دي2 محيد
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118062.
369I

ERRACHIDIA SERVICES SARL-AU

4KNORD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 KNORD SARL

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 20 ، 90000،

TANGER املغرب

KNORD  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N°20 - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. KNORD

شراء   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

مبيع زيوت التشحيم.

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3

EME ETAGE N°20 - 90000 طنجة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد رشيد الطيبي :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : الديد عبد العلجي الطيبي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : الديد عبد الحق الطيبي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مح د الطيبي :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الطيبي  رشيد  الديد 

مج ع املجد تدرات بلوك 25 طلبق 3 
رقم  1 90080 طنجة املغرب.

الطيبي  العلجي  عبد  الديد 

الصنوبر   تجزئة  عنوانه)ا(  22 

53100 ازرم املغرب.

الطيبي  الحق  عبد  الديد 

احداف  الرتلحة   2 3 عنوانه)ا( 

53100 ازرم املغرب.

عنوانه)ا(  الطيبي  مح د  الديد 

الص يم  بن  طريق  الرتلحة   2 3

53100 ازرم املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الطيبي  رشيد  الديد 

مج ع املجد تدرات بلوك 25 طلبق 3 
رقم  1 90080 طنجة املغرب

الطيبي  العلجي  عبد  الديد 

الصنوبر   تجزئة  عنوانه)ا(  22 

53100 ازرم املغرب

الطيبي  الحق  عبد  الديد 

احداف  الرتلحة   2 3 عنوانه)ا( 

53100 ازرم املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236712.

370I

املركز املراك�سي لإلرشلس

LEONETTI SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

املركز املراك�سي لإلرشلس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع لرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

LEONETTI SERVICES شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي رقم 10 

سمار أمالس نجيم قيلسة البور املنلبهة - 

000  مراكش .

تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118062.

371I

ERRACHIDIA SERVICES SARL-AU

D3PORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

D3PORT SARL

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 20 ، 90000،

TANGER املغرب

D3PORT شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME ETAGE N° 20 - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.D3PORT
غرض الشركة بإيجلز : شراء مبيع 

زيوت التشحيم.
 : االوت لعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3
EME ETAGE N° 20 - 90000 طنجة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد رشيد الطيبي :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد حلتم االزهري :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  الطيبي  رشيد  الديد 
مج ع املجد تدارت بلوك 25 طلبق 3 

رقم  1 90080 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  االزهري  حلتم  الديد 
رقم  0  حي املجد تدارت بلوك  2  

90080 طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الطيبي  رشيد  الديد 
مج ع املجد تدارت بلوك 25 طلبق 3 

رقم  1 90080 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  االزهري  حلتم  الديد 
رقم  0  حي املجد تدارت بلوك  2  

90080 طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236713.
372I

املركز املراك�سي لإلرشلس

LEONETTI SERVICE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

املركز املراك�سي لإلرشلس
شقة رقم ٩ مدخل أ ع لرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب
LEONETTI SERVICE  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 

سمار أمالس نجيم قيلسة البور املنلبهة - 
000  مراكش املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   9 .180.121«
 95.180.121« إج   سرهم«   10.000«
سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 
أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118062.
373I

omri compta sarl au

 STE IDAANI BALIOUNE
CAR SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 STE IDAANI BALIOUNE CAR

SARL شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 99   - 92000 

العرائش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.5213

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  2 
 STE شركة ذات املدؤملية املحدمسة
  IDAANI BALIOUNE CAR SARL
سرهم   10.000.000 رأس للهل  مبلغ 
تجزئة  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
 92000  -    99 املغرب الجديد رقم 
مالحظة   : العرائش املغرب نتيجة ل 
بأي  تقم  لم  الشركة  أن  الشركلء 

28-06- بتلريخ  إنشلئهل  منذ  ع لية 
.
ً
2020.تقرر حل الشركة مبكرا

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
العرائش    99 رقم  الجديد  املغرب 

املغرب 92000 العرائش املغرب. 
م عين:

م  اسعلني  هد     الديد)ة( 
الجديد  املغرب  تجزئة  عنوانه)ا( 
العرائش املغرب   92000    99 رقم 

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللعرائش   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1033.

37 I

املركز املراك�سي لإلرشلس

LEONETTI SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

خفض رأس لل الشركة

املركز املراك�سي لإلرشلس
شقة رقم ٩ مدخل أ ع لرة أنس 

ملووريل شلرع موالي عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

LEONETTI SERVICES شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 
سمار أمالس نجيم قيلسة البور املنلبهة - 

000  مراكش املغرب.
خفض رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 
أي من  سرهم«   85.180.121« قدره 
»180.121. 9 سرهم« إج  »100.000 
عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

ااسهم.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118062.

375I

FIDU.PRO CONSULTING

GH SAKAN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شلرع اميل زمال م زنقة غيثل 

الطلبق11 رقم 29  الدار البيضلء ، 

0، الدار البيضلء املغرب

GH SAKAN شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ملتقى 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 

11 رقم 29  - 00000 الدارالبيضلء 

املغرب  

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GH  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SAKAN

مرمج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

ملتقى   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 
الدارالبيضلء   00000  -   29 رقم   11

املغرب  .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : زمهرة  الكدح  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديدة الكدح زمهرة : 100000 

بقي ة 100 سرهم.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  زمهرة  الكدح  الديدة 

الدارالبيضلء   00000 الدارالبيضلء 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  زمهرة  الكدح  الديدة 

الدارالبيضلء   00000 الدارالبيضلء 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

376I

JIHA FIDUCIAIRE

AUCOGEST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين م ثل قلنوني للشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

AUCOGEST »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم 06 
زنقة 3909 حي القدس الدشي2ة 

انزكلن  - 86352 انزكلن املغرب.

»تعيين م ثل قلنوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.19973

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

متبعل   2020 نون23  في  2  املؤرخ 

تعيين  تقرر  ودس  لتعيين مدي2)ين( 

امل ثل)ين( القلنوني)ين(: 

- تلضوملنت  مصعب

- تلضوملنت عي�سى

ذات  شركة   AUCOGEST  -  

مقرهل  الكلئن  املحدمسة  املدؤملية 
 3909 زنقة   06 رقم  ب:  اإلوت لعي 

 86352 حي القدس الدشي2ة انزكلن  

انزكلن املغرب
عند  التجلري  السجل  رقم 

االقتضلء: 19973

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم  213.

377I

FIDU.PRO CONSULTING

TITRITLAND
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شلرع اميل زمال م زنقة غيثل 

الطلبق11 رقم 29  الدار البيضلء ، 

0، الدار البيضلء املغرب

TITRITLAND شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ملتقى 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 

11 رقم 29 - 0000 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TITRITLAND

مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التوثيق مالتنظيم التجلري أم الفني.

ملتقى   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 
الدارالبيضلء   0000  -  29 رقم   11

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد زكريلء بلحلج :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : اليلووري  مريم  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 50000  : بلحلج  زكريلء  الديد   

بقي ة 100 سرهم.

الديدة مريم اليلووري : 50000 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بلحلج  زكريلء  الديد 

الدارالبيضلء    0000 الدارالبيضلء 

املغرب  .

الديدة مريم اليلووري عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء    0000 الدارالبيضلء 

املغرب  .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة مريم اليلووري عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء    0000 الدارالبيضلء 

املغرب  

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

378I

LA TAZA BLANCA

la taza blanca
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA TAZA BLANCA

13 تجزئة  الرح ة 2 اقلمة رانية 

2 رقم  2 سار بوعزة ، 9999 ، 

casablanca املغرب

la taza blanca شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 13 تجزئة  

الرح ة 2 اقلمة رانية 2 رقم  2 

سار بوعزة  - 20070 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 la taza : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.blanca
غرض الشركة بإيجلز : مقهى.

عنوان املقر االوت لعي : 13 تجزئة  
رقم  2   2 رانية  اقلمة   2 الرح ة 
الدار البيضلء   20070  - سار بوعزة  

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد خللد املنور عنوانه)ا( 351 
بوركون    1 شقة  الزرقتوني  شلرع 

20070 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد خللد املنور عنوانه)ا( 351 
بوركون    1 شقة  الزرقتوني  شلرع 

20070 الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 05 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 29336.

379I

SALMA CONSEIL

STE LAOUSSIAT TRAVAUX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 101 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE LAOUSSIAT TRAVAUX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
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معنوان مقرهل اإلوت لعي 5 3 املدلر 

طريق اسفي  - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LAOUSSIAT TRAVAUX

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

ااشغلل املختلفة أم البنلء.

 3 5  : االوت لعي  املقر  عنوان 

املدلر طريق اسفي  - 0000  مراكش 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : ك لل  لوصيت  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد لوصيت عبد الرزاق :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ك لل  لوصيت  الديد 

 1 شقة   61 رقم  الشرف  تجزئة 

االزسهلر  0000  مراكش املغرب.

الرزاق  عبد  لوصيت  الديد 

عنوانه)ا( حي القصبة سمنلت 22300 

ازيالل املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ك لل  لوصيت  الديد 

 1 شقة   61 رقم  الشرف  تجزئة 

االزسهلر 0000  مراكش املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117923.
380I

ائت لنية زهي2

MAISS LUXURY CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مفلة شريك

ائت لنية زهي2
زنقة ابن علئشة ع لرة بلريس 

الطلبق التللت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

MAISS LUXURY CAR  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل رقم 
2/ 653 شلرع فلدطين الوحدة 5 
الحي املح دي    مراكش 0000  

مراكش املغرب.
مفلة شريك

رقم التقييد في السجل التجلري 
.883 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تم اإلعالم  07 نون23  املؤرخ في 
بوفلة الشريك عالل ملئس م توزيع 
لرسم   

ً
تبعل الورثة  عل   حصصه 

 2020 نون23   02 في  املؤرخ  اإلراثة 
بللشكل ااتي :

 250   ، أنوار   ثورية   الديد)ة( 
حصة .

  0   ، ملئس   مني2  الديد)ة( 
حصة .

 202   ، ملئس   اي لن  الديد)ة( 
حصة .

 202   ، عفلف ملئس   الديد)ة( 
حصة .

  ، ملئس   الدين  ع لس  الديد)ة( 
 0  حصة .

 202   ، ملئس   حنلن  الديد)ة( 
حصة .

 336   ، زيلس   فلط ة  الديد)ة( 
حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 6 1179.
381I

FIDU.PRO CONSULTING

BERF CONSULTING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شلرع اميل زمال م زنقة غيثل 

الطلبق11 رقم 29  الدار البيضلء ، 

0، الدار البيضلء املغرب

BERF CONSULTING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ملتقى 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 

11 رقم 29 - 0000 الدارالبيضلء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BERF  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.CONSULTING

مهندس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

استشلري.

ملتقى   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع اميل زمال مزنقة غيتل الطلبق 

الدارالبيضلء    0000  -  29 رقم   11

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد  مهدي براسة فتحي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 : فتحي  براسة  مهدي  الديد  

100000 بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

فتحي  براسة  مهدي  الديد  

  0000 الدارالبيضلء  عنوانه)ا(  

الدارالبيضلء  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

فتحي  براسة  مهدي  الديد  

  0000 الدارالبيضلء  عنوانه)ا(  

الدارالبيضلء  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

382I

ste sabah info

STE NA-ROUKA SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

STE NA-ROUKA SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

رولء هللا الرقم 13 حي االمل ابن 

ورير ابن ورير 3150  ابن ورير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

2 51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NA-ROUKA SARL
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غرض الشركة بإيجلز : مصبنة /
اع لل  مختلفة

تجلرة تلاالوهزة املنزلية.
تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رولء هللا الرقم 13 حي االمل ابن ورير 

ابن ورير 3150  ابن ورير املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : الدبلعي  نوال  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : الديدة الع رامي خدمج 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500  : الدبلعي  نوال  الديدة   

بقي ة 100 سرهم.
 500  : خدمج  الع رامي  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة نوال   الدبلعي عنوانه)ا( 
 25 الزنقة   الرقم   ملمون  شلرع 

93000 تطوان املغرب.
خدمج  الع رامي  الديدة 
الزنقة  ملمون  شلرع  عنوانه)ا( 
  الرقم  25 93000 تطوان املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الدبلعي عنوانه)ا(  الديدة نوال 
 25 الزنقة   الرقم   ملمون  شلرع 

93000 تطوان املغرب
خدمج  الع رامي  الديدة 
الزنقة  ملمون  شلرع  عنوانه)ا( 
  الرقم  25 93000 تطوان املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  ورير   بلبن  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 209.
383I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

JOS PROMO SARL
إعالن متعدس القرارات

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
JOS PROMO SARL »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 0  شلرع 
أنطلكي ، إقلمة اامم 2 ، رقم 7  - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3  19

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 03 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
مدله ة الشركلء الديد طه ابعقيل 
مالديدة رقية ابعقيل مالديدة ليل  
مي ون بـ 000  سهم م لوك في شركة 
 T« إج  الشركة JOS PROMO SARL
 ،  . Abaakil Investments ”S.A.R.L

قيد التأسيس 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
إبراهيم  الديد  الشريك  مدله ة 
في  سهم   1000 بـ  ابعقيل  الخليل 
شركة JOS PROMO SARL في شركة 
 TwentyOne Holding Company

SARL d » ، في طور التأسيس 
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
مدله لت  أسنله  املوقعون  يقدم 
شركة    - كللتلجي:    للشركة،  نقدية 
   T . Abaakil Investments SARL
شركة    - سرهم    ألف  أربع لئة 
 TwentyOne Holding Company
SARL: ملئة الف سرهم.   مل مج وعه: 

خ د لئة الف سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
تم تحديد رأس امللل ب بلغ خ د لئة 
إج  خ دة  مهو مقدم  الف سرهم، 
سهم  لكل  سرهم  ب لئة  سهم  ألف 
يتنلسب  ب ل  للشركلء  مخصصة   ،
 T . شركة    - مع مدله لتهم كللتلجي: 
Abaakil Investments SARL   أربعة 
 TwentyOne شركة    - ألف سهم  
ألف   :Holding Company SARL

سهم 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2 69.

38 I

نوري امسيت

الشركة االملانية للسياحة 
والتسيير

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

نوري امسيت
رقم 6 الشقة رقم 10 زنقة بي2مت 
مكنلس ، 50000، مكنلس املغرب

الشركة االمللنية للديلحة مالتديي2 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 67 

الشقة رقم 15 شلرع الجيش امللكي  
- 50000 مكنلس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3 6 5
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   19 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
االمللنية  الشركة  الوحيد  الشريك 
رأس للهل  مبلغ  مالتديي2   للديلحة 
مقرهل  معنوان  سرهم   10.000
رقم  الشقة   67 رقم  اإلوت لعي 
 50000  - امللكي   الجيش  شلرع   15
ارتفلع   : ل  نتيجة  املغرب  مكنلس 

الخدلئر املسجلة.
 67 م حدس مقر التصفية ب رقم 
الشقة رقم 15 شلرع الجيش امللكي  - 

50000 مكنلس املغرب. 
م عين:

م  نوري  املصطفى   الديد)ة( 
زنقة  الشقة رقم10  رقم6  عنوانه)ا( 
املغرب  مكنلس   50000 بي2مت  

ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 629.

385I

SOFINACTE

ANS CONFECTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ANS CONFECTION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 2 حي 

سيدي الهلسي إقلمة الرح ة زماغل 

العليل FES 30020 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ANS  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CONFECTION

مشغل   *  : غرض الشركة بإيجلز 

منشأة صنلعية لصنلعة املالبس

* استي2اس م تصدير .

عنوان املقر االوت لعي : زنقة 2 حي 

الرح ة زماغل  إقلمة  الهلسي  سيدي 

العليل FES 30020 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
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500 حصة  الديد مح د ملهر :  
بقي ة 100 سرهم للحصة .

500 حصة    : الديد أح د املريد 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ملهر  مح د  الديد 
 15 شقة  بلوك     1 الواحة  إقلمة 
طريق إي وزار 30050 فلس امغرب.

عنوانه)ا(  املريد  أح د  الديد 
 30030 بندوسة  الوحدة  حي   11 0

فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ملهر  مح د  الديد 
 15 شقة  بلوك     1 الواحة  إقلمة 

طريق إي وزار 30050 فلس املغرب
عنوانه)ا(  املريد  أح د  الديد 
 30030 بندوسة  الوحدة  حي   11 0

فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3363.

386I

كفلءات كوندولتينغ

 MEDINE POUR
 CONSTRUCTIONS

DIVERSES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

كفلءات كوندولتينغ
82  شلرع مح د الخرازع لرة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 
املغرب

 MEDINE POUR
 CONSTRUCTIONS DIVERSES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 82  شلرع 

مح د الخراز الددة  - 93000 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9527

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 نون23   16 في  املؤرخ 
املدؤملية  ذات  شركة  حل 
 MEDINE POUR املحدمسة 
  CONSTRUCTIONS DIVERSES
سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 
82  شلرع  معنوان مقرهل اإلوت لعي 
مح د الخراز الددة  - 93000 تطوان 
املرسمسية  نقص   : ل  نتيجة  املغرب 
بدبب الظرمف االقتصلسية الحللية.
  82 ب  التصفية  مقر  حدس  م 
شلرع مح د الخراز الددة  - 93000 

تطوان املغرب. 
م عين:

م  هيدمر  اح د    الديد)ة( 
عنوانه)ا( سمار احريق و لعة الزيتون 
)ة(  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6053.
387I

PREMIUM FINANCE

AMGUINE INVEST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AMGUINE INVEST شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار ايت 
بومح د امرزكلن - 5000  مرزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

11153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AMGUINE INVEST

مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

إنشلء الشبكلت الكهربلئية.

 كهربلئي في البنلء مالصنلعة.

اشغلل مختلفة ام البنلء.

: سمار ايت  عنوان املقر االوت لعي 

مرزازات    5000  - بومح د امرزكلن 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد اح د ايت القل�سي :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : بويحبلن  اس لء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

القل�سي  ايت  اح د  الديد 

ايت  بومحند  ايت  سمار  عنوانه)ا( 

زينب  5000  مرزازات املغرب.

الديدة اس لء بويحبلن عنوانه)ا( 

امرزكلن  5000  مرزازات املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

القل�سي  ايت  اح د  الديد 

ايت  بومحند  ايت  سمار  عنوانه)ا( 

زينب  5000  مرزازات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتلريخ 02 سون23 

2020 تحت رقم 622.

388I

كفلءات كوندولتينغ

UNACONFORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كفلءات كوندولتينغ

82  شلرع مح د الخرازع لرة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

UNACONFORT شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 82  

شلرع مح د الخراز الددة - 93000 

تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.23823

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   09 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

  UNACONFORT الوحيد  الشريك 

سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 

82  شلرع  معنوان مقرهل اإلوت لعي 

مح د الخراز الددة - 93000 تطوان 

تحقيق  صعوبة    : نتيجة ل  املغرب 

الظرمف  ظل  في  الشركة  غرض 

االقتصلسية الحللية.

  82 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 93000  - شلرع مح د الخراز الددة 

تطوان املغرب. 

م عين:

م  مالشيخ  مح د   الديد)ة( 

عنوانه)ا( شلرع طريفة زنقة ا رقم 50 

)ة(  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم  605.

389I



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   18090

ائت لنية الشريفي مبلرك

تويخليصت

Ste TOUIKHLIST 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية الشريفي مبلرك

حي الرولفلهلل بلوك س الزنقة 05 

رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب

 Ste TOUIKHLIST تويخليصت

شركة ذات مدؤملية محدمسة

 ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي تيحونة 

الغربية رقم 23 - 81006 اسل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Ste TOUIKHLIST تويخليصت

استغالل   : غرض الشركة بإيجلز 

مقلع 

البنلء ام االشغلل املختلفة
بدمن  املكتبية  لوازم  بيع 

التقديط.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

تيحونة الغربية رقم 23 - 81006 اسل 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 10.000   : نصرة  بنك   الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة بنك   نصرة عنوانه)ا( حي 

تيحونة الغربية  81006 اسل املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة بنك   نصرة عنوانه)ا( حي 

تيحونة الغربية 81006 اسل املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  االبتدائية بكل يم  

2020 تحت رقم 311.

390I

FIGENOUV

MOSPLATRE TRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شلرع النصر ع لرة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 50050، مكنلس املغرب

MOSPLATRE TRAV شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي النعيم 3 

م   رقم 59 متجر رقم 1 - 50070 

مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MOSPLATRE TRAV

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الجبص - االنعلش العقلري  - اشغلل 

مختلفة م اشغلل البنلء .
النعيم   : االوت لعي  املقر  عنوان 
3 م   رقم 59 متجر رقم 1 - 50070 

مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مصطفى  البوبكري  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
مصطفى  البوبكري  الديد 
م     3 النعيم  راء   59 رقم  عنوانه)ا( 

50070 مكنلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
مصطفى  البوبكري  الديد 
م     3 النعيم  راء   59 رقم  عنوانه)ا( 

50070 مكنلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 8 39.
391I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

SHAI AND MORE
إعالن متعدس القرارات

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
SHAI AND MORE  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 1 ، زنقة 
أنطلكي إقلمة اامم رقم 31 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.79539

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 03 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله ة الشريك الديد طه ابعقيل  

 SHAI 125 سهم م لوك في شركة  بـ 

 T« إج  الشركة AND MORE  SARL

 ،  . Abaakil Investments ”S.A.R.L

قيد التأسيس 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

إبراهيم  الديد  الشريك  مدله ة 

375 سهم  م لوك  الخليل ابعقيل بـ 

 SHAI AND MORE SARL في شركة

 TwentyOne Holding شركة  إج  

طور  في   ،  «  Company SARL d

التأسيس 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله لت  أسنله  املوقعون  يقدم 

شركة    - كللتلجي:    للشركة،  نقدية 

  T . Abaakil Investments SARL

سرهم    ألف  معشرمن  مخ دة  مئة 

 TwentyOne Holding شركة    -

Company SARL: ثالثة مأة مخ دة 

م سبعون ألف سرهم.   مل مج وعه: 

خ د لئة الف سرهم

عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  امللل  رأس  تحديد  تم  مليلي: 

خ د لئة الف سرهم، مهو مقدم إج  

خ د ئة سهم بألف سرهم لكل سهم 

يتنلسب  ب ل  للشركلء  مخصصة   ،

 T . شركة    - مع مدله لتهم كللتلجي: 

ملئة    Abaakil Investments SARL

شركة    - سهم   معشرمن  مخ دة 

 TwentyOne Holding Company

مسبعون  مخ دة  ثالث لئة   :SARL

سهم 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6 69.

392I
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FIGENOUV

ABOUT TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شلرع النصر ع لرة 16 شقة 3 سيور 

الدالم ، 50050، مكنلس املغرب
ABOUT TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 132 
تجزئة ملوكي 2 بوفكران - 50302 

مكنلس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
51 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   29
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ABOUT TRANS
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحدلب الغي2.
عنوان املقر االوت لعي : رقم 132 
 50302  - بوفكران   2 ملوكي  تجزئة 

مكنلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد البوزيدي سعيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد البوزيدي سعيد عنوانه)ا( 
 50302  2 ملوكي  تجزئة   132 رقم 

بوفكران املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد البوزيدي سعيد عنوانه)ا( 

 50302 ملوكي   تجزئة   132 رقم 

بوفكران املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3957.

393I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DJAIA CONCEPT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

DJAIA CONCEPT  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 2 

اقلمة البلتول شلرع مح د الخلمس 

- 20000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.86913

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  17 شتن23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ رأس للهل     DJAIA CONCEPT

مقرهل  معنوان  سرهم   10.000

اإلوت لعي رقم 2 اقلمة البلتول شلرع 

مراكش   20000  - الخلمس  مح د 

املغرب نتيجة ل : انعدام النشلط.

 2 رقم  التصفية ب  مقر  م حدس 

اقلمة البلتول شلرع مح د الخلمس 

- 0000  مراكش املغرب. 

م عين:

   KADOUCHE الديد)ة( 

عنوانه)ا(  م   SANDRA FATIMA

 ROUTE DE THIONVILLE,  ,385

 HESPERANGE  - - LUXEMBOURG

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117833.

39 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HOME SWEET HOME
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

HOME SWEET HOME  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 

ع لرة االطلس زنقة يوغوزالفيل - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2016 ف23اير   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

 MARTINE )ة(  الديد  تفويت 

حصة   JEANNE  PERON   9

حصة   100 أصل  من  اوت لعية 

لفلئدة  الديد )ة( زينب سالمل بتلريخ 

28 ف23اير 2016.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117887.

395I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

STUDENT HOUSE
إعالن متعدس القرارات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

STUDENT HOUSE »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 0 ، زنقة 

أنطلكي إقلمة اامم رقم 7 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.101179

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 03 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله ة الشركلء الديد طه ابعقيل 

مالديدة رقية ابعقيل مالديدة ليل  

في  م لوك  سهم   37500 بـ  مي ون 

شركة STUDENT HOUSE SARL إج  

 T . Abaakil Investments« الشركة

S.A.R.L” ، قيد التأسيس 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

إبراهيم  الديد  الشريك  مدله ة 

في  سهم   12500 بـ  ابعقيل  الخليل 

 STUDENT HOUSE SARL شركة 

 TwentyOne Holding شركة  إج  
طور  في   ،  «   Company SARL

التأسيس 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله لت  أسنله  املوقعون  يقدم 

شركة    - كللتلجي:    للشركة،  نقدية 

  T . Abaakil Investments SARL
ثالثة ماليين م سبع لئة م خ دون 

 TwentyOne شركة    - ألف سرهم   
مليون   :Holding Company SARL

مل  مملئتلن مخ دون ألف سرهم.   

مج وعه: خ دة ماليين  سرهم.
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بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

ب بلغ خ دة  امللل  رأس  تحديد  تم 

خ دين  إج   مقدم  سرهم،   ماليين 

سهم  لكل  سرهم  ب لئة  سهم  ألف 

يتنلسب  ب ل  للشركلء  مخصصة   ،

 T شركة    - كللتلجي:  مدله لتهم  مع 

  . Abaakil Investments SARL

سبعة مثالثين ألف مخ د لئة سهم  

 TwentyOne Holding شركة    -

الف  عشر  اثنل   :Company SARL

مخ د لئة سهم 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 3 69.

396I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 JURIS INTERNATIONAL

CONSULTING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

 JURIS

 INTERNATIONALCONSULTING

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 

ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
 JURIS INTERNATIONAL  :

.CONSULTING
نصلئح   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مدلعدة  استشلرات،   ، إسارية 

مالدراسلت القلنونية.
سلحة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
 100   : زرمالة  شهرزاس  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة شهرزاس زرمالة عنوانه)ا( 
 rue Florence Blumenthal -  6

75016  بلريس فرندل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة شهرزاس زرمالة عنوانه)ا( 
 rue Florence Blumenthal -  6

75016 بلريس فرندل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم -.
397I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

كومبليكس رضوان
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

كومبليكس رضوان شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : قيدلرية 
الرم�سي 18 زنقة بركلن  - 60050 

أحفي2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.5207

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   02 املؤرخ في 

ذات  شركة  رضوان  كومبليكس 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

18 زنقة  اإلوت لعي قيدلرية الرم�سي 

بركلن  - 60050 أحفي2 املغرب نتيجة 

لعدم االنتلج.

م عين:
م  رضوان  زنليدي   الديد)ة( 

اابطلل  زنقة  النصر  حي  عنوانه)ا( 

رقم 7 60050 أحفي2 املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

مفي قيدلرية   2020 نون23   02 بتلريخ 

 60050  - بركلن   زنقة   18 الرم�سي 

أحفي2 املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 502.

398I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMK INVEST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

AMK INVEST  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 

ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AMK  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

. INVEST

غرض الشركة بإيجلز : مطعم

متعهد حفالت م منلسبلت.

سلحة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

260 حصة    : الديد أح د بنلني 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد بويهي مح د ك لل :  300 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد قفلزي مح د :  300 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد محدن نوني :  0 1 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد أح د بنلني عنوانه)ا( الحي 

الشتوي شلرع املعلبد رقم 02 0000  

مراكش املغرب.

ك لل  مح د  بويهي  الديد 
عنوانه)ا( زنقة مح د البقلل رقم 15 

0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  مح د  قفلزي  الديد 

 183 ليدلسفة تجزئة اللي ون فيال 

20000 البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  نوني  محدن  الديد 

  0000   7 املنطقة رقم  1الع لرة 

مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
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حي  عنوانه)ا(  اتالت  علي  الديد 

ازجي الددعديين 2 ا رقم 17 0000  

مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم -.

399I

fiduciaire belfisc

SALMA DENTAL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire belfisc

136 شلرع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب

SALMA DENTAL شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 13 شلرع 

عالل بن عبد هللا - 23200 فقيه بن 

صللح امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SALMA DENTAL

في  تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تركيبلت ااسنلن أم أوزائهل.

13 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

عالل بن عبد هللا - 23200 فقيه بن 

صللح امل لكة املغربية.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد كريم عدري :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد كريم عدري عنوانه)ا(  9 

ماسي زم   25350 زنقة زامية تجلنية 

امل لكة املغربية.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد كريم عدري عنوانه)ا(  9 

ماسي زم   25350 زنقة زامية تجلنية 

امل لكة املغربية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

01 سون23 2020 تحت رقم 350.

 00I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

EL JISR DE CONFECTION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

   EL JISR DE CONFECTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 7 زنقة 

مشرع بلقصي2ي االطلس  - 30000 

فلس  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL JISR : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.  DE CONFECTION

غرض الشركة بإيجلز :  النديج.
 7 رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - االطلس   بلقصي2ي  مشرع  زنقة 

30000 فلس  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : زرمال فلط ة  الديدة  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

زرمال فلط ة عنوانه)ا(  الديدة  

فلس  30000 فلس  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

زرمال فلط ة عنوانه)ا(  الديدة  

فلس  30000 فلس  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 52 3.

 01I

شركة حدمتي للحدلبلت ش.م.م

ڭزوال-ال
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

شركة حدمتي للحدلبلت ش.م.م

ص.ب 688 بني أنصلر 62050 ع للة 

النلظور ، 62050، بني انصلر املغرب

ڭزمال-ال   شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

كورمكو شلرع الجيش امللكي 62000 

النلضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.13689

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

سلي لن  )ة(  الديد  تفويت 

1.000 حصة اوت لعية من  بورحب 

الديد  لفلئدة   حصة   2.000 أصل 

)ة( مصطفى اهالل  بتلريخ 05 أكتوبر 

.2020

الواحد  عبد  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   1.000 مرش 

الديد  لفلئدة   حصة   2.000 أصل 

أكتوبر   05 بتلريخ  اهالل  مح د  )ة( 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 19 نون23 

2020 تحت رقم 3590.

 02I

ات لنية الخلوس

سونتر لوغبيربريفي
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ات لنية الخلوس
ع لرة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 

مكنلس ، 50050، مكنلس املغرب

سونت2 لوغبي2بريفي شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

الدفلي رقم القطعة  73 تجزئة 
ريزانل شلرع مح د الدلسس  مكنلس 

50050 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: سونت2  ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

لوغبي2بريفي.
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غرض الشركة بإيجلز : االستشلرة 

في التديي2- سرمس الدعم ماللغلت .

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

تجزئة   73 القطعة   رقم  الدفلي 

ريزانل شلرع مح د الدلسس  مكنلس 

50050 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

80  حصة    : الديد علبوش مح  

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 520   : برقوان  سنلء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد علبوش مح  عنوانه)ا( رقم 

73 تجزئة ريزانل شلرع مح د الدلسس  

50050 مكنلس املغرب.

عنوانه)ا(  برقوان  سنلء  الديدة 

مح د  شلرع  ريزانل  تجزئة   73 رقم 

الدلسس  50050 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الزهراء  فلط ة  علبوش  الديدة 

اتواركة  الدور  سرب  عنوانه)ا(  12 

مكنلس 50050 مكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3951.

 03I

CASH & MORE

CASH & MORE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASH & MORE

سيكتور النلظور بلوك 12 بوعرك 

سلوان ، 62000، النلظور املغرب

CASH & MORE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سيكتور 

النلظور بلوك 12 بوعرك سلوان - 

62000 النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3625

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CASH  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.& MORE

بإيجلز  الشركة  غرض 

 COMMISIONNAIRE  :

 (TRANSFERT D’ARGENT,

 BILLETTERIE, PAIEMENT DE

 FACTURES, ECHANGE ET

 RECEPTION DE MANDATS

.(INTERNATIONAUX … etc
سيكتور   : عنوان املقر االوت لعي 

 - بوعرك سلوان   12 بلوك  النلظور 

62000 النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : حنتي  شكي2ة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  حنتي  شكي2ة  الديدة 

بوعرك   12 بلوك  النلظور  سيكتور 

سلوان 62000 النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  حنتي  شكي2ة  الديدة 

بوعرك   12 بلوك  النلظور  سيكتور 

سلوان 62000 النلظور املغرب.

عنوانه)ا(  أسبلعي  سهلي  الديد 

بوعرك   12 بلوك  النلظور  سيكتور 

سلوان 62000 النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم -.

 0 I

RACHIDA

DU CHAM.P-BUSINESS
إعالن متعدس القرارات

RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

DU CHAM.P-BUSINESS »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: بلوك   
رقم 16 تجزئة الفتح أيت ملول - 

86603  إنزكلن املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.171 5

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 27 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

التي  حصة اوت لعية   500 •تفويت 

في ملك الديد العتلمي عبد العزيز 

لصللح الديد زبي2 بلقلسم

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

 100.000,00  = •الديد زبي2 بلقلسم 

سرهم = 1000 حصة اوت لعية.

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

•استقللة الديد العتلمي عبد العزيز 

من منصبه ك دي2 متعيين الديد زبي2 

بلقلسم مدي2ا وديد للشركة ملدة غي2 

محدمسة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

7 من  م   6 :تغيي2 الفصل  بند رقم 

الذي ينص عل    : القلنون االسل�سي 

اوت لعية  حصص  تفويت  مليلي: 

متعيين مدي2 وديد.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2125.

 06I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AC ISKAN
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 
ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب
AC ISKAN  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 
ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

23000 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.117937

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   16 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
 10.000 AC ISKAN   مبلغ رأس للهل 
اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
الحدن  الحرية شلرع موالي  سلحة 
اقلمة ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 
2 - 23000 بني مالل املغرب نتيجة ل 

: انعدام النشلط.
سلحة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

20000 مراكش املغرب. 
م عين:

م  شوقي   عبد الرزاق   الديد)ة( 
 270 رقم   02 النخيل  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  0000  مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
ال23همي  الغني    عبد  الديد)ة( 
اقلمة   02 االزسهلر  حي  عنوانه)ا(  م 
املغرب  مراكش    0000 الفرسمس 

ك صفي )ة( للشركة.
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معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 95291.

 07I

طرام ووب

BADIE AZZAMAN TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

طرام ووب

 23 شلرع مح د الخراز الطلبق 1 

رقم 3 ، 93000، تطوان املغرب

  BADIE AZZAMAN TRANS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

الريلض اهال 2 رقم 38   - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BADIE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

. AZZAMAN TRANS

غرض الشركة بإيجلز : نقل الدلع 

م البضلئع لصللح الغي2.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 90000  -    38 رقم   2 الريلض اهال 

طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

700 حصة    : الديد العربي هرم 
بقي ة 70.000 سرهم للحصة .

 300   : سعلس  بووديث  الديدة 
حصة بقي ة 30.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  هرم  العربي  الديد 
89 سوق  حي بدر مج وعة ب الرقم 
اربعلء  سوق  الغرب  30 1  اربعلء 

الغرب املغرب .
الديدة بووديث سعلس عنوانه)ا( 
89 سوق  حي بدر مج وعة ب الرقم 
اربعلء  سوق  الغرب  30 1  اربعلء 

الغرب املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  هرم  العربي  الديد 
89 سوق  حي بدر مج وعة ب الرقم 
اربعلء  سوق  الغرب  30 1  اربعلء 

الغرب املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236659.
 08I

RACHIDA

MITRA SK MOROCCO
إعالن متعدس القرارات

RACHIDA
 BOITE POSTAL 20029 POSTE

 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MITRA SK MOROCCO »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: كلم  
طريق أكلسير حي بوتلسرا - 80100  

أكلسير املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.2 095

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 25 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رأس لل  في  •الزيلسة  مليلي: 
300.000,00 سرهم لينقل من  ب بلغ 

500.000,00 سرهم إج  800.000,00 
حصة   3000 بخلق  مذلك  سرهم 
سرهم   100,00 فئة  من  اوت لعية 
بللكلمل  مكتتبة  الواحدة  للحصة 
عن  مذلك  بللكلمل  ممحررة  نقدا 
الجلرية  بللحدلبلت  املوازنة  طريق 

للشركلء.
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
اوت لعية  حصة   3000 •إسنلس 
 MITRA S.K لشركة  كلهل  الجديدة 

»HONG KONG« Ltd
عل   ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
 MITRA S.K HONG«  مليلي: •شركة
 799.000,00 سرهم   =KONG«ltd
الديد  م  اوت لعية  حصة   7990=
ASHOKE KUMAR SAHA=  سرهم 

1.000,00 =10 حصة اوت لعية.
قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 
 DASSARMA •إقللة كل من الديد 
 KANCHAN مالديد   CHANDAN
منصبه ل  من   DHAR KUMAR

ك دي2ين.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم : تغيي2 الفصول 6 7- من 
عل   ينص  الذي  ااسل�سي:  القلنون 
مإقللة  الرأس لل  في  الزيلسة  مليلي: 

مدي2ين
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 97371.

 10I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

AGROFRERE INDUSTRIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
 AGROFRERE INDUSTRIE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 36 ع لرة 
ب إقلمة أيوب حي ماس املخلزن  عين 

حرمسة 28630 املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.23971

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
عريف  نبيل  )ة(  الديد  تفويت 
500 حصة اوت لعية من أصل 500 
حصة لفلئدة  الديد )ة( فؤاس عريف 

بتلريخ 19 أكتوبر 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 01 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1613.

 11I

secotrages snc

 SOCIETE IMPORT-EXPORT
BOUNUAR

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة اسريس اليلموري بللعربي 

موه عرمس مكنلس ، 50000، 
مكنلس املغرب

 SOCIETE IMPORT-EXPORT
BOUNUAR  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

26 رقم 9 موه عرمس  - 50000 
مكنلس املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3 861
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 03 نون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 - عرمس   موه   9 رقم   26 »زنقة 
»سمار  إج   املغرب«  مكنلس   50000
 50000  - عبد هللا بن رحو سخيدة  

مكنلس  املغرب«.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 075 .

 12I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

AGROFRERE INDUSTRIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة

 ذات الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
AGROFRERE INDUSTRIE  شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 36 ع لرة 
ب إقلمة أيوب حي ماسي املخلزن  
عين حرمسة 28630 املح دية 

املغرب.
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.23971

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تم تعيين  19 سون23  املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( عريف 

فؤاس ك دي2 محيد
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1613.

 13I

FISCOFISC

شركة هبة حبيبة كار ش م  م
إعالن متعدس القرارات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

شركة هبة حبيبة كلر ش م  م 

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم 71 

زنقة 13 حي ماس فلس فلس - - فلس 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 5891

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

ت ت املصلسقة عل  بيع 2750 حصة 

اوت لعية من طرف الديد املندفع 

لفلئدة  مصطفى  املندفع  م  هشلم 

الديد الزميني عبد العزيز مبذلك تم 

من  للشركة  القلنوني  الشكل  تغيي2 

إج   شركة سات املدؤملية املحدمسة  

م  املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

الديدة  إقللة  عل   املصلسقة  ت ت 

م  الشركة  تديي2  من  نجية  معلن 

تعيين الديدة الع راني سنلء مدي2ة 

للشركة في مدة غي2 محدمسة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص عل    :7 م   6 بند رقم 

للشركة  اإلوت لعي  الرأس لل  مليلي: 

محدس في 500,000 سرهم مقد ة إج  

5000 حصة إوت لعية ب 100 سرهم 

للحصة الواحدة م م لوكة من طرف 

الديد الزميني عبد العزيز

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

من  مدي2ة  أصبحت  الشركة  مليلي: 

طرف الديدة الع راني سنلء في مدة 

غي2 محدمسة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 36 3.

 1 I

fj conseil

اطو باهي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fj conseil
رفم 1051 الطلبق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

اطو بلهي شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 273 
زنقة ابو املمة البلهلي تجزئة الةنلء 

خريبكة رقم 273 زنقة ابو املمة 

البلهلي تجزئة الةنلء خريبكة 25000 

خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.5635

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 غشت   30 في  املؤرخ 

حل اطو بلهي شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
معنوان  سرهم   90.000 رأس للهل 
زنقة ابو   273 مقرهل اإلوت لعي رقم 

خريبكة  املمة البلهلي تجزئة الةنلء 
البلهلي  املمة  ابو  زنقة   273 رقم 

تجزئة الةنلء خريبكة 25000 خريبكة 

املغرب نتيجة الملنلفدة.

م عين:

الديد)ة( زكريلء  بهي م عنوانه)ا( 
الهنلء  البلهلي  املمة  ابو  زنقة   273

25000 خريبكة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 30 شتن23 2020 مفي رقم 273 
زنقة ابو املمة البلهلي تجزئة الةنلء 
املمة  ابو  زنقة   273 رقم  خريبكة 

البلهلي تجزئة الةنلء خريبكة 25000 

خريبكة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   03 بتلريخ  االبتدائية بخريبكة  

2020 تحت رقم 832.

 15I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

AGROFRERE INDUSTRIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

 BUSINESS CENTRE
CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
AGROFRERE INDUSTRIE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
م عنوان مقرهل االوت لعي  36 ع لرة 
ب إقلمة أيوب حي ماسي املخلزن عين 

حرمسة 28630 املح دية .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.23971

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2020 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1613.

 16I

ف ر لالستشلرة

SUP IMMO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ف ر لالستشلرة
الدار البيضلء زامية شلرع 2 ملرس م 
القدس اقلمة املجد ع لرة J رقم 8 
عين الشق ، 60 20، الدار البيضلء 

املغرب
SUP IMMO شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 152 
رقم 2 حي موالي عبد هللا  - 16 20 

الدار البيضلء املغرب.
تفويت حصص



18097 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3  029

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   18 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( الركراكي بوفريع 
أصل  من  اوت لعية  حصة   500
500 حصة لفلئدة  الديد )ة( رشيد 

بوفريع بتلريخ 18 شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8102 7.

 17I

KB Compta

ULTRA COMPUTER
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
38 زنقة التلهيتي شلرع الحدن 
الثلني ، 10060، الربلط املغرب

ULTRA COMPUTER شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 38 زنقة 
التلهيتي، شلرع الحدن الثلني - 

10000 الربلط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 8005

 13 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ULTRA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.COMPUTER
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أوهزة تكنولوويل املعلوملت.

زنقة   38  : عنوان املقر االوت لعي 

 - الثلني  الحدن  شلرع  التلهيتي، 

10000 الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : ملديح  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مصطفى ملديح عنوانه)ا( 

رقم 21 الع لرة 2 تجزئة الح د بلوك 

15 عين عتيق 12000 ت لرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مصطفى ملديح عنوانه)ا( 

رقم 21 الع لرة 2 تجزئة الح د بلوك 

15 عين عتيق 12000 ت لرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109035.

 18I

DARAA AUDIT

SOLISFRESH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 تد ية الشركة

DARAA AUDIT

826 شلرع القدس عين الشق ، 

20000، الدار البيضلء املغرب

SOLISFRESH شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي  10 زنقة 

الحرية الطلبق 3 شقة 5 - 20000  

الدار البيضلء  املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

 707 5

 ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تغيي2   2020 شتن23   22 املؤرخ في 

 »SOLISFRESH« تد ية الشركة من

. »SF PRODUCE«  إج

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756032.

 19I

fj conseil

موبيزو
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

fj conseil

رفم 1051 الطلبق 01 حي القدس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

موبيزم شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 312 حي 

القذس 02 ب 01 خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.3963

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 شتن23   30 في  املؤرخ 

املدؤملية  ذات  شركة  موبيزم  حل 

 100.000 رأس للهل  مبلغ  املحدمسة 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

خريبكة   01 ب   02 حي القذس   312

نتيجة  املغرب  خريبكة   25000  -

لذالك  االسواق  ايجلذ  في  لصعوبة 

تقرر تصفية الشركة.

م عين:

م  املهلاذي  مح ذ   الديد)ة( 

خريبكة  االمل  حي    00 عنوانه)ا( 

25000 خريبكة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

رقم  مفي   2020 شتن23   30 بتلريخ 

312 حي القذس 02 ب 01 خريبكة - 

25000 خريبكة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   03 بتلريخ  االبتدائية بخريبكة  

2020 تحت رقم 831.

 20I

ف ر لالستشلرة

 EDUCATION
MANAGEMENT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

ف ر لالستشلرة
الدار البيضلء زامية شلرع 2 ملرس م 
القدس اقلمة املجد ع لرة J رقم 8 
عين الشق ، 60 20، الدار البيضلء 

املغرب
 EDUCATION MANAGEMENT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 211 

تجزئة رتلج شلرع الزيتون عين الشق 
- 16 20 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 71375
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   23
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
.EDUCATION MANAGEMENT

مؤسدة   : غرض الشركة بإيجلز 
التعليم الحر.

 211  : االوت لعي  املقر  عنوان 
تجزئة رتلج شلرع الزيتون عين الشق 

- 16 20 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
  50   : الديد عبد الوهلب براسة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : الح ري  اسريس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 50   : براسة  علسل  اح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
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براسة  الوهلب  عبد  الديد 
عنوانه)ا( سمار لكرمسة  27182 الدار 

البيضلء املغرب.
الديد اسريس الح ري عنوانه)ا( 
زعي2  يحيى  سيدي  لحوامد  سمار 

12152 ت لرة املغرب.
براسة  علسل  اح د  الديد 
عنوانه)ا( سمار لكرمسة 27182 الدار 

البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
براسة  علسل  اح د  الديد 
عنوانه)ا( سمار لكرمسة 27182 الدار 

البيضلء املغرب
براسة  الوهلب  عبد  الديد 
عنوانه)ا( سمار لكرمسة  27182 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 5265 7.
 21I

CRI MEKNES

 STE  MED ASLAM DESIGN
PRESTIGE

إعالن متعدس القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE  MED ASLAM DESIGN
PRESTIGE   »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 

النصر إقلمة فوزية الع لرة رقم 2 
املحل رقم 1 - -  مكنلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.  1827
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
االوت لعي  الهدف  توسعة   - مليلي: 
االستي2اس  نشلط  بإضلفة  للشركة 

أسئلة   -  . مالتصدير كنشلط رئي�سي. 

متنوعة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

توسعة الهدف االوت لعي للشركة   -

بإضلفة نشلط االستي2اس مالتصدير 

كنشلط رئي�سي.  .   -أسئلة متنوعة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 013  .

 22I

SOFICODEX

CHANZI TRANS

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFICODEX

1  زنقة ابن بطوطة الطلبق الثلني 

م الثللث ، سرب ع ر ، 20032، الدار 

البيضلء املغرب

CHANZI TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 71 اقلمة 

ابن بطوطة زامية ابن بطوطة م عبد 

الكريم الديوري الطلبق االمل الرقم 

3  - 20100 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHANZI TRANS

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

• نقل البضلئع.

• ااع لل امليكلنيكية عل  املعدات 

الصنلعية مالزراعية.

• النقل الديلحي.

الع لـيلت  كل  علمـة،  بصفـة  م 

الصنلعية،  التجلرية،  املللية، 

العقـلريـة مغيـر العقـلريـة ذات 

املشـلر  بلاهـداف  مبـلشرة  صلـة 

إليـهل أعـاله أم القـلسرة عل  توسيـع م 

تطـوير الشركـة.

عنوان املقر االوت لعي : 71 اقلمة 

ابن بطوطة زامية ابن بطوطة م عبد 

الكريم الديوري الطلبق االمل الرقم 

3  - 20100 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : التهلمي  شلنزي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : التهلمي  شلنزي  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  التهلمي  شلنزي  الديد 

الزملمرة   10200   02 الدالم  حي 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  التهلمي  شلنزي  الديد 

الزملمرة   10200   02 الدالم  حي 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 9 9 75.

 23I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

بوخيام سورف بروفسيونيل
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

بوخيلم سورف برمفديونيل شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 17 سلحة 

بلستور إقلمة بلستور بويلد طلبق 

7 رقم 2 - 20360 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81985

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : بوخيلم 

سورف برمفديونيل.

غرض الشركة بإيجلز : 

استخدام  في  الحق  م لرسة   -

الصورة

- م لرسة ركوب اامواج املحت2ف

و يع الع ليلت   ، مبشكل علم   -

أم  املللية  أم  التجلرية  أم  الصنلعية 

التي  العقلرية  أم  املنقولة  أم  املدنية 

قد تتعلق بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

بأحد ااشيلء املشلر إليهل أعاله أم بأي 

أشيلء م لثلة أم مرتبطة أم مك لة.

عنوان املقر االوت لعي : 17 سلحة 

طلبق  بويلد  بلستور  إقلمة  بلستور 
البيضلء  الدار   20360  -  2 رقم   7

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
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80 حصة    : الديد رمزي بوخيلم 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

فلن  كرنيليل  ووهلنل  الديدة 

بيجرن :  20 حصة بقي ة 100 سرهم 

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوخيلم  رمزي  الديد 
اإلم23اطور  زنقة  بلن  2  جي  إقلمة 

600 6  أنجلي فرندل.

فلن  كرنيليل  ووهلنل  الديدة 

بلن  2  جي  إقلمة  عنوانه)ا(  بيجرن 

أنجلي    6 600 اإلم23اطور  زنقة 

فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوخيلم  رمزي  الديد 
اإلم23اطور  زنقة  بلن  2  جي  إقلمة 

600 6  أنجلي فرندل

فلن  كرنيليل  ووهلنل  الديدة 

بلن  2  جي  إقلمة  عنوانه)ا(  بيجرن 

زنقة اإلم23اطور 600 6  أنجلي فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 5  756.

 2 I

NOVA MODA II

NOVA MODA II
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

NOVA MODA II

ال23انص 2، تجزئة نروس، زنقة 

شين رقم 29 ، 90000، طنجة 

املغرب

NOVA MODA II شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ال23انص 

2، تجزئة نروس، زنقة شين رقم 29 

- 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.26759

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 09 يوليوز 2012 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
نروس،  تجزئة   ،2 »ال23انص  من 
طنجة   90000  -  29 زنقة شين رقم 
الصنلعية  »املنطقة  إج   املغرب« 
 90000  -  258 القطعة  اوزنلية، 

طنجة  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
شتن23   10 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2012 تحت رقم 113580.

 25I

مدتلمنة شلمة

 GROUPE MEZOUAR LIL
ISTITMAR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

مدتلمنة شلمة
شلرع املدي2ة رقم 2 1 الطلبق االمل 

النلظور شلرع املدي2ة رقم 2 1 
الطلبق االمل النلظور، 62000، 

النلظور املغرب
 GROUPE MEZOUAR LIL

ISTITMAR شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 2 1 شلرع 
املدي2ة  الطلبق االمل النلظور - 

62000 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

21097
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
 GROUPE MEZOUAR LIL

.ISTITMAR
االنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 

العقلري

التجزئة م التهيئة 

استي2اس البضلئع.

 1 2  : االوت لعي  املقر  عنوان 
الطلبق االمل النلظور  شلرع املدي2ة  

- 62000 النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مزمار بنعي�سى :  700 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 100   : نجلة  التلزمي  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

50 حصة    : الديدة مزمار اي لن 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

50 حصة    : الديدة مزمار اسالم 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 50   : امين  مح د  مزمار  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   50   : الديدة مزمار امي2ة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 70000  : بنعي�سى  الديد مزمار   

بقي ة 100 سرهم.

 10000  : نجلة  التلزمي  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

 5000  : اي لن  مزمار  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

 5000  : اسالم  مزمار  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

 5000  : الديد مزمار مح د امين 

بقي ة 100 سرهم.

الديدة مزمار امي2ة : 5000 بقي ة 

100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بنعي�سى  مزمار  الديد 
النلظور   92 بقعة   38 حي املطلر ايلو 

62000 النلظور املغرب.

عنوانه)ا(  نجلة  التلزمي  الديدة 
النلظور   92 بقعة   38 حي املطلر ايلو 

62000 النلظور املغرب.

عنوانه)ا(  اي لن  مزمار  الديدة 
النلظور   92 بقعة   38 حي املطلر ايلو 

62000 النلظور املغرب.

عنوانه)ا(  اسالم  مزمار  الديدة 
النلظور   92 رقم   38 ايلو  حي املطلر 

62000 النلظور املغرب.
امين  مح د  مزمار  الديد 
 92 38 رقم  عنوانه)ا( حي املطلر ايلو 

النلظور 62000 النلظور املغرب.
عنوانه)ا(  امي2ة  مزمار  الديدة 
النلظور   92 رقم   38 ايلو  حي املطلر 

62000 النلظور املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنعي�سى  مزمار  الديد 
النلظور   92 بقعة   38 حي املطلر ايلو 

62000 النلظور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3668.
 26I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

ENGET
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
ENGET شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية زنقتي 
عالل بن عبد هللا مالراشدي اقلمة 
فضللة سلنت2 ع لرة أ الرقم 13 - 

28800 املح دية املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.19307

الشريك  قرار  ب قت�سى 
 2020 نون23  في  2  املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع  تم 
أي  سرهم«   8.500.000« قدره 
إج   سرهم«   1.500.000« من 
  : طريق  عن  سرهم«   10.000.000«

تقديم حصص نقدية أم عينية.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 01 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1615.
 27I

PRACOFOR SARL

 SOCIETE SINAE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشلط الشركة 

PRACOFOR SARL
31 ، شلرع القدس ، 60000، مودة 

املغرب
 SOCIETE SINAE DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل االوت لعي 152، 
شلرع املقلممة  - 61200 بوعرفة 

امل لكة املغربية.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.96/29

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 نون23   16 في  املؤرخ 
نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :
تلور في  شراء م تتجي2 مواس البنلء 
م اآلالت م اآلليلت املتعلقة بلاشغلل 

الع ومية .
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  االبتدائية بفجيج  

2020 تحت رقم 127/2020.
 28I

STE AYAD CONSULTING SARL

PERFECT FASHION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

PERFECT FASHION شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 251 

تجزئة البيلييض ظهر املحلة  - 

60000 مودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.28769

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2018 ملرس   23 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

 PERFECT الوحيد  الشريك  ذات 

FASHION  مبلغ رأس للهل 100.000 

 251 سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي 

تجزئة البيلييض ظهر املحلة  - 60000 

مودة املغرب نتيجة ل : خدلرة تقدر 

بأكث2 من ثالثة أربلع رأس لل الشركة .

 251 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 - املحلة   ظهر  البيلييض  تجزئة 

60000 مودة  املغرب. 

م عين:

م  ازرمري  صللحة   الديد)ة( 

عنوانه)ا( شلرع املنصور الذهبي رقم 

املغرب ك صفي  مودة    60000  95

)ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ملي   08 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2018 تحت رقم 606.

 29I

STE AGEFICO SARL

PLACE DELICAT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشلط الشركة

STE AGEFICO SARL

12 شلرع ع ر الخيلم الطلبق الثلني 
رقم   ، 90000، طنجة املغرب

 PLACE DELICAT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي سلحة 9 
أبريل محل رقم 61/60 - 90000 

طنجة املغرب.
تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.68851

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي2   2020 شتن23   27 املؤرخ في 
إج   »مطعم«  من  الشركة  نشلط 

»تحويل ااموال«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  23573.

 30I

ف ر لالستشلرة

ESPACE NOUR ASSABAH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ف ر لالستشلرة
الدار البيضلء زامية شلرع 2 ملرس م 
القدس اقلمة املجد ع لرة J رقم 8 
عين الشق ، 60 20، الدار البيضلء 

املغرب
 ESPACE NOUR ASSABAH

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 152 
رقم 2 حي موالي عبد هللا - 16 20 

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 78  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ESPACE NOUR ASSABAH

م  تديي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

استغالل مقهى .

عنوان املقر االوت لعي : زنقة 152 

 20 16  - حي موالي عبد هللا   2 رقم 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة معل حقيظة  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديدة معل حقيظة  
عين   72 رقم   01 زنقة   3 الفتح  حي 

الشق 16 20 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديدة معل حقيظة  
عين   72 رقم   01 زنقة   3 الفتح  حي 

الشق 16 20 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 752621.

 31I

COMPTABLE

maduradam bouiss
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

maduradam bouiss شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي تعلمنية 

الخي2ات سيدي سلي لن مول كيفلن 

- 50000 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.maduradam bouiss

غرض الشركة بإيجلز : بيع مشراء 

مواس فالحية

التصدير م االست2اس.

تعلمنية   : املقر االوت لعي  عنوان 

الخي2ات سيدي سلي لن مول كيفلن 

- 50000 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة امي ة بوعيس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : بوعيس  امي ة  الديدة   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة امي ة بوعيس عنوانه)ا( 

تعلمنية الخي2ات سيدي سلي لن مول 

كيفلن 5000 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد بويس عبد العزيز عنوانه)ا( 

تعلمنية الخي2ات سيدي سلي لن مول 

كيفلن 50000 مكنلس املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3935.
 32I

مكتب املحلسبة الصللحي

ORIENT›ARTS STUDIO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مكتب املحلسبة الصللحي
زنقة املدينة املنورة ع لرة اليعقوبي 

الطلبق الثللث الشقة رقم 6 ، 
60000، مودة املغرب

ORIENT›ARTS STUDIO شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 23 زامية 
زنقة االملم علي مزنقة ينلمن - 

60000 مودة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

35965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ORIENT’ARTS STUDIO
1/مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
التواصل: الصحلفة, االشهلر مالنشر.
الوثلئقية  ال23امج  2/انتلج 

االساعية مالتلفزية مغي2هل.
3/مركز لالنتلج الد عي البصري : 

الدني ل مالتصوير الفوتوغرافي
 /مركزللتكوين املتواصل متقوية 

القدرات.
الندمات,  اللقلءات,  5/تنظيم 

ماملعلرض الفنية مالتجلرية.
 23  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - زامية زنقة االملم علي مزنقة ينلمن 

60000 مودة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

10.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة مونية حدامي :  35 حصة 

بقي ة 100,00 سرهم للحصة .

حصة    0   : الديدة لطيفة بلجي 

بقي ة 100,00 سرهم للحصة .

حصة   25   : بلجي  يحيى  الديد 

بقي ة 100,00 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة مونية حدامي عنوانه)ا( 

حي القدس شلرع سيدي معلفة زنقة 

ونلن رقم    60000 مودة املغرب.

عنوانه)ا(  بلجي  لطيفة  الديدة 
ظهر ملحلة تجزئة لعلج زنقة أ1رقم62 

60000 مودة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  بلجي  يحيى  الديد 

زنقة  معلفة  سيدي  شلرع  القدس 

ونلن رقم   60000 مودة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة مونية حدامي عنوانه)ا( 

حي القدس شلرع سيدي معلفة زنقة 

ونلن رقم    60000 مودة املغرب

الديدة لطيفة بلجي عنوانه)ا( ظهر 
 62 رقم  أ1  زنقة  لعلج  تجزئة  ملحلة 

60000 مودة املغرب

حي  عنوانه)ا(  بلجي  يحيى  الديد 

زنقة  معلفة  سيدي  شلرع  القدس 

ونلن رقم   60000 مودة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   11 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2586.

 33I

Virtual space international

ALLO BAYTI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage ،  6

20100، Casablanca Maroc

ALLO BAYTI شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 6  شلرع 

الزرقطوني الطلبق الدلسس مكلتب 

15م 16 الدار البيضلء - 20100 

الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ALLO  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.BAYTI

مل  كل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الخلصه  لل نشآت  بللحراسه  يتعلق 

الستقطلب  مالوسلطه  مالعلمه، 

علمالت املنلزل م الحضلنه مالتنظيف 

الخ.....

6  شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

الزرقطوني الطلبق الدلسس مكلتب 

15م 16 الدار البيضلء - 20100 الدار 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 50   : الدغوغي  عزيزه  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   50   : الديدة هد  خلتم 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة عزيزه الدغوغي عنوانه)ا( 

بندلي لن  احالف  الكويره  سمار 

20000 بندلي لن املغرب.

عنوانه)ا(  خلتم  هد   الديدة 
م  الح لم  سرب   12 الزنقه   12 رقم 

البيضلء  الدار   20000 البيضلء  ق 

املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة عزيزه الدغوغي عنوانه)ا( 
بندلي لن  احالف  الكويره  سمار 

20000 بندلي لن املغرب
عنوانه)ا(  خلتم  هد   الديدة 
12 سرب الح لم م ق  12 الزنقه  رقم 

البيضلء 20000 البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
 3 I

NOVA MODA II

NOVA MODA II
إعالن متعدس القرارات

NOVA MODA II
املنطقة الصنلعية اوزنلية، القطعة 

258 ، 90000، طنجة املغرب
NOVA MODA II »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: املنطقة 
الصنلعية اوزنلية، القطعة 258 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.26759

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 01 سون23  201

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
حصة اوت لعية من   9.000 تفويت 
الواحدة،  للحصة  سرهم   100 فئة 
مح د   -  : للدلسة  سلفل  املكتتبة 
اوت لعية  حصة   6.000( لغ و�سي 
18.000 حصة اوت لعية(  من أصل 
لصللح الديد ح زة لغ و�سي، مغربي 
 3.000( بطنجة  الدلكن  الجندية، 
لغ و�سي،  مح د  مالديد  حصة( 
بطنجة  الدلكن  الجندية،  مغربي 
لغ و�سي  طلرق   - حصة(.    3.000(
أصل  من  اوت لعية  حصة   3.000(
لصللح  اوت لعية(  حصة   3.000
مغربي  لغ و�سي،  و لل  الديد 
 3.000( بطنجة  الدلكن  الجندية، 

حصة(. 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

االوت لعية  الحصص  عدس  خفض 

إج   اوت لعية  حصة   30.000 من 

مبللتلجي  اوت لعية  حصة   3.000

اإلس ية  القي ة  من  مالرفع  الزيلسة 

لكل حصة اوت لعية من 100 سرهم 

إج  1000 سرهم للحصة. 

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مليلي: الزيلسة في رأس لل الشركة من 

 8.000.000 إج   سرهم   3.000.000

حصة   5.000 مذلك بإصدار  سرهم، 

وديدة من فئة 1000 سرهم للحصة 

قدره  إو لجي  ب بلغ  الواحدة، 

بواسطة  مذلك  سرهم،   5.000.000

حدلب  في  املسجلة  ااربلح  إسملج 

مرحل من وديد.

عل   ينص  الذي  رقم  :  قرار 

مليلي: تحيين مإعلسة صيلغة القلنون 

مج وع  ليش ل  للشركة  ااسل�سي 

التغيي2ات الجديدة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :0 رقم  بند 

تحيين مإعلسة صيلغة النظلم  مليلي: 

ااسل�سي بللكلمل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ينلير   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2015 تحت رقم 136  1.
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LAARISS

HUGE BUSINESS SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAARISS

 rue aguelmane sidi ali app 2 20

 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC

 HUGE BUSINESS SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 8  شلرع  

فلل امالس ع ي2  اكدال الربلط - 

10090 الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 80 7

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   18

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HUGE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BUSINESS SARL AU

نظلم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات اإلسارية ماملعلوملت.

8  شلرع   عنوان املقر االوت لعي : 

 - الربلط  اكدال  ع ي2   امالس  فلل 

10090 الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  شهبون  تغيدة  الديد 

الصخي2ات   120 رقم  الداي ة  سمار 

12050 الصخي2ات املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  شهبون  تغيدة  الديد 

الصخي2ات   120 رقم  الداي ة  سمار 

12050 الصخي2ات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط  بتلريخ - تحت رقم -.
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YOUNES PRE NDS CARRELAGO

يونس بري ن د س كارالجو
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUNES PRE NDS
CARRELAGO

إفخلرن تلليت الدريوش، 62253، 
الدريوش املغرب

يونس بري ن س س كلرالوو شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الدريوش 
إفخلرن تليليت 62253 الدريوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
189

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
يونس   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

بري ن س س كلرالوو.
البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالزليج.
عنوان املقر االوت لعي : الدريوش 
الدريوش   62253 تليليت  إفخلرن 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ازرمق  يونس  الديد 
الدريوش    62253 الدريوش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا(  يونس  أزرمق  الديد 
الدريوش  62253  الدريوش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللدريوش  بتلريخ 30 نون23 

2020 تحت رقم 78.
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

لنكنزا
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
لنكنزا شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع عبد 
هللا إبراهيم الطريق الثلنوي 1077 
كيلوميت2 9 حي حدني - 20190  

الدار البيضلء  املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81987

 05 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : لنكنزا.
غرض الشركة بإيجلز : - املشلركة 

في رأس امللل ماالستث لر.
للشركلت  الخدملت  تقديم   -

ماإلسارات.
- مبصفة علمة ، و يع الع ليلت 
أم  املللية  أم  التجلرية  أم  الصنلعية 
التي  العقلرية  أم  املنقولة  أم  املدنية 
قد تتعلق بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 
بأحد ااشيلء املشلر إليهل أعاله أم بأي 

أشيلء م لثلة أم مرتبطة أم مك لة..

عنوان املقر االوت لعي : شلرع عبد 
 1077 الثلنوي  الطريق  إبراهيم  هللا 
كيلوميت2 9 حي حدني - 20190  الدار 

البيضلء  املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة كنزة سالمي :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سالمي  كنزة  الديدة 
تقلطع شلرع ليدم م زنقة ط لرس أنفل 

20200 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سالمي  كنزة  الديدة 
تقلطع شلرع ليدم م زنقة ط لرس أنفل 

20200 الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم    756.
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fiduciaire dar dmana

 SOCIETE AL KHAYRATE DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعلميين سرب الدرعلميين 

رقم 10 مزان حي الدرعلميين سرب 
الدرعلميين رقم 10 مزان، 16200، 

مزان املغرب
 SOCIETE AL KHAYRATE DE
TRAVAUX DIVERS     شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 
التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي بحي 
الحداسين زنقة بن الشلهد رقم 67 

مزان  - 16200 مزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.581

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   30 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

 SOCIETE AL KHAYRATE DE

مبلغ        TRAVAUX DIVERS

معنوان  سرهم   60.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي بحي الحداسين زنقة 

 16200  - مزان    67 بن الشلهد رقم 

مزان املغرب نتيجة ل : نظرا للظرمف 

االقيصلسية الصعبة.

بحي  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 67 الحداسين زنقة بن الشلهد رقم 

مزان  - 16200 مزان املغرب. 

م عين:

م  كريدم   حدني   الديد)ة( 

بن  زنقة  الحداسين  بحي  عنوانه)ا( 

16200 مزان  65 مزان   الشلهد رقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بوزان   االبتدائية 

2020 تحت رقم 2911.
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STE AGEFICO SARL

RDR LIGHTING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شلرع ع ر الخيلم الطلبق الثلني 

رقم   ، 90000، طنجة املغرب

RDR LIGHTING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 2 شلرع 

مح د الخلمس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1087 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ف23اير   28
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RDR  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.LIGHTING
تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مواس كهربلئية.
شلرع   2  : عنوان املقر االوت لعي 
طنجة   90000  - الخلمس  مح د 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
50 حصة    : الديدة بنجلون ريم 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
كري ة  الطلهري  الزكلف  الديدة 
سرهم   1.000 بقي ة  حصة   50   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ريم  بنجلون  الديدة 
شلرع ابي الحدن الشلذجي اقلمة ثرية 
2 ط 5 ش 32 90000 طنجة املغرب.
كري ة  الطلهري  الزكلف  الديدة 
عنوانه)ا( شلرع ابي الحدن الشلذجي 
 90000  32 ش   5 ط   2 ثرية  اقلمة 

طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  ريم  بنجلون  الديدة 
شلرع ابي الحدن الشلذجي اقلمة ثرية 
2 ط 5 ش 32 90000 طنجة املغرب

كري ة  الطلهري  الزكلف  الديدة 
عنوانه)ا( شلرع ابي الحدن الشلذجي 
 90000  32 ش   5 ط   2 ثرية  اقلمة 

طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   12 بتلريخ  التجلرية بطنجة  

2020 تحت رقم 670 23.

   I
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FUTURE CONSEIL

ZERACH TOP
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تلشفين الطلبق 

اامل ، 26100، برشيد املغرب
ZERACH TOP  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي خديجة 2 
الرقم 58 متجر 1 الدرمة  - 26202 

برشيد  املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 3 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. ZERACH TOP
كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق .
عنوان املقر االوت لعي : خديجة 2 
 26202  - الدرمة    1 58 متجر  الرقم 

برشيد  املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1000  : زراري   مح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مح د زراري عنوانه)ا( حي 
النواصرالبيضلء  رقم  60  النخيل 

27182 النواصر املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  البوني   أيوب  الديد 

 9  التدي2 2 برشيد  26100 برشيد  

املغرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 9 15.
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LAARISS

 GROUP AYH CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAARISS

 rue aguelmane sidi ali app 2 20

 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC

 GROUP AYH CONSULTING

SARL AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

لبنلن رقم 3 محيط الربلط - 0 100 

الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 80 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   22

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 GROUP AYH CONSULTING

.SARL AU

نظلم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات اإلسارية ماملعلوملت.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
لبنلن رقم 3 محيط الربلط - 0 100 

الربلط املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  شهبون  تغيدة  الديد 
الصخي2ات   120 رقم  الداي ة  سمار 

12050 الصخي2ات املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  شهبون  تغيدة  الديد 
الصخي2ات   120 رقم  الداي ة  سمار 

12050 الصخي2ات املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بللربلط  بتلريخ - تحت رقم -.
  8I

LE PREMIER CONSEIL

 BATIMENT HABITATION ET
JOLISSE ASSOCIES

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مدي2 وديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 BATIMENT HABITATION ET
JOLISSE ASSOCIES  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الشقة 

رقم 6 رقم  8-85 ت ديد االزسهلر - 
0000  مراكش املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 92 9
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تم تعيين  19 شتن23  املؤرخ في 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

الكدري وليل  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117879.

 50I

fidjuris sarl

 GROUPE SCOLAIRE SANAA

PRIVE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

 GROUPE SCOLAIRE SANAA

PRIVE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي   5 م 7 ، 

شلرع 9  ، زامية شلرع 50 ، االفة - 

0 203 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 7 795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 ملرس   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 GROUPE SCOLAIRE SANAA

.PRIVE

التعليم   • : غرض الشركة بإيجلز 

الخلص في و يع املدتويلت.

متشغيل سمر الحضلنة  إنشلء    •

ماملدارس  النهلرية  الرعلية  ممراكز 

االبتدائية ماملتوسطة مالثلنوية.

التعليم الخلص مالتدريب عل    •

و يع املدتويلت..
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عنوان املقر االوت لعي :   5 م 7 ، 
50 ، االفة -  9  ، زامية شلرع  شلرع 

0 203 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مح د  رمضلن  الديد 
االفة   Y بلوك   31 رقم    0 شلرع 

0 203 الدار البيضلء املغرب.
الديد بعدي ع ر عنوانه)ا( شلرع 
 20-22 رقم   02 زنقة     ، أبي ركراك 
االفة 20220 الدار البيضلء املغرب.

مصطفى  رمضلن  الديد 
 Y بلوك   31 رقم    0 شلرع  عنوانه)ا( 
االفة 0 203 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  رمضلن  الديد 
االفة   Y بلوك   31 رقم    0 شلرع 

0 203 الدار البيضلء املغرب
الديد بعدي ع ر عنوانه)ا( شلرع 
 20-22 رقم   02 زنقة     ، أبي ركراك 
االفة 20220 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 06 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8598 7.
 52I

LAARISS

 ZARI TRAVAUX DIVERS
ZTD SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 ZARI TRAVAUX DIVERS ZTD
SARL AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 8  شلرع  

فلل امالس ع ي2  اكدال الربلط - 

10090 الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 80 5

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ZARI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

 TRAVAUX DIVERS ZTD SARL

.AU

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متنوعة مأع لل بنلء.

8  شلرع   عنوان املقر االوت لعي : 

 - الربلط  اكدال  ع ي2   امالس  فلل 

10090 الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  الرامي  الديد 

عين الدبيت املركز ال23نلج االوت لعي 

 15020 الخ يدلت  الرملني 

الخ يدلت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  الرامي  الديد 

عين الدبيت املركز ال23نلج االوت لعي 

 15020 الخ يدلت  الرملني 

الخ يدلت املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللربلط  بتلريخ - تحت رقم -.

 5 I

أمروك

STE MAJDIA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

أمروك
31 زنقة كرات�سي الدار البيضلء 
31 زنقة كرات�سي الدار البيضلء، 
20230، الدار البيضلء املغرب

STE MAJDIA شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 55 زنقة 
بلرتديبلسيون الصخور الدوساء - 

20000 الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3 6317

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 11 ملرس 2019 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
الصخور  بلرتديبلسيون  زنقة   55«
البيضلء  الدار   20000  - الدوساء 
شلغلفيل بيلفدير   33« إج   املغرب« 
طلبق  رقم 10 املغرب - 20000 الدار 

البيضلء  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 11 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أبريل 2019 تحت رقم 699585.

 56I

KAMAR BENOUNA

BEZOHRA ش م م 
 سات مدلهم محيد
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
BEZOHRA ش م م  سات مدلهم 

محيد  »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة ذات الشريك الوحيد«
 B 97 :معنوان مقرهل االوت لعي
شلرع حدن الصغي2 - 20300 

الدارالبيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.1026 9

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

اتخلذ  تم   2015 ملي   17 في  املؤرخ 

القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

ك ديي2  براسة  ع ر  الديد  تعيين 

محيد للشركة 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ملي 2015 تحت رقم 576356.

 57I

societe menara marrakech conseil plus

 SOCIETE RIAD MALAK AIT

BIHI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

              SOCIETE RIAD MALAK AIT BIHI

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار سرب 

ميركلن  و لعة ميركلن إقليم  الحوز 

مراكش - 0000   مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
             SOCIETE RIAD MALAK AIT BIHI
غرض الشركة بإيجلز : مشغل سار 

الضيلفة أم الريلض.
عنوان املقر االوت لعي : سمار سرب 
ميركلن  و لعة ميركلن إقليم  الحوز 

مراكش - 0000   مراكش  املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : بيه أح د  أيت  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
أح د عنوانه)ا(   بيه  أيت  الديد 
اسكجور االملن 7 بلوك ج ، شقة 15 

محلميد 9 0000  مراكش  املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد سفيلن أيت بيه عنوانه)ا(  
اسكجور االملن 7 بلوك ج ، شقة 15 

محلميد 9 0000  مراكش  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118123.

 58I

مدتلمنة شلمة

ROUAD LIL  ISTIRAD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مدتلمنة شلمة
شلرع املدي2ة رقم 2 1 الطلبق االمل 

النلظور شلرع املدي2ة رقم 2 1 
الطلبق االمل النلظور، 62000، 

النلظور املغرب
ROUAD LIL  ISTIRAD شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 2 1 شلرع 

املدي2ة الطلبق االمل النلظور - 
62000 النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
21119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ROUAD LIL  ISTIRAD
غرض الشركة بإيجلز : استي2اس م 

توزيع البضلئع
استي2اس املنتوولت الغذائية 

بيع الحبوب م البقوليلت.
 1 2  : االوت لعي  املقر  عنوان 
شلرع املدي2ة الطلبق االمل النلظور - 

62000 النلظور املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 330   : الحدين  النبلش  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد النبلش  نبيل :  330 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
 3 0   : علي  الزعزمعي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 الديد النبلش الحدين : 33000 

بقي ة 100 سرهم.
 33000  : نبيل  النبلش  الديد 

بقي ة 100 سرهم.
 3 000  : علي  الزعزمعي  الديد 

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد النبلش الحدين عنوانه)ا( 
النلظور    5 رقم  مي ون  امالس  حي 

62000 النلظور املغرب.
عنوانه)ا(  نبيل  النبلش  الديد 
  5 نبلشن رقم   ا  امالس مي ون  حي 

النلظور 62000 النلظور املغرب.
عنوانه)ا(  علي  الزعزمعي  الديد 
النلظور   15 زنقة    29 حي ترقلع رقم 

62000 النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  نبيل  النبلش  الديد 
  5 نبلشن رقم   ا  امالس مي ون  حي 

النلظور 62000 النلظور املغرب
عنوانه)ا(  علي  الزعزمعي  الديد 
النلظور   15 زنقة    29 حي ترقلع رقم 

62000 النلظور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3687.

 60I

AMJ MANAGEMENT

CMIF INDUSTRIAL  SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االرسن  اقلمة يلمنة   2 الطلبق 

االمل رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

CMIF INDUSTRIAL  SARL شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع  

االرسن اقلمة ي نل 2   في الطلبق اامل 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.9 255

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   19 املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
مبلغ    CMIF INDUSTRIAL  SARL
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
مقرهل اإلوت لعي شلرع  االرسن اقلمة 
 ،  30 في الطلبق اامل رقم     2 ي نل 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

 covid-19 : ل
شركة بدمن نشلط .

شلرع   ب  التصفية  مقر  حدس  م 
االرسن اقلمة ي نل 2   في الطلبق اامل 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

املغرب. 

م عين:

الديد)ة( علي   ابلوح م عنوانه)ا( 

حي امغوغة الصغي2ة  90000 طنجة 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236730.

 61I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

ISMESA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

ISMESA  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

ال23كلني 7كلم طريق راس امللء عين 

الشقف فلس - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   01

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. ISMESA

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

أع لل  اآلخرين-  عن  نيلبة  البضلئع 

متنوعة-التدامل.
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سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 
عين  امللء  راس  7كلم طريق  ال23كلني 
الشقف فلس - 30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 750   : ساسة  ابن  سعد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديدة زهور شلقي :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد سعد ابن ساسة عنوانه)ا( 
فوزية  تجزئة  الشرعي  حي    5 رقم 

بندوسة فلس 30000 فلس املغرب.
عنوانه)ا(  شلقي  زهور  الديدة 
فلس  بندوسة  الشرعي  حي   62 رقم 

30000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد سعد ابن ساسة عنوانه)ا( 
فوزية  تجزئة  الشرعي  حي    5 رقم 

بندوسة فلس 30000 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   12 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3063.
 63I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 SUPER BATIMENT DU
NORD

إعالن متعدس القرارات

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب
 SUPER BATIMENT DU NORD
»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 0 ، زنقة 
أنطلكي إقلمة اامم رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.3 691

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 03 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله ة الشركلء الديد طه ابعقيل 

مالديدة رقية ابعقيل مالديدة ليل  

في  سهم م لوك   591136 بـ  مي ون 

 SUPER BATIMENT DU شركة 

 T .« الشركة  إج    NORD SARL

 ،  Abaakil Investments ”S.A.R.L

قيد التأسيس 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

إبراهيم  الديد  الشريك  مدله ة 

في  سهم  بـ  3686  ابعقيل  الخليل 

 SUPER BATIMENT DU شركة 

 TwentyOne شركة  في   NORD

Holding Company SARL d » ، في 

طور التأسيس 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله لت  أسنله  املوقعون  يقدم 

شركة    - كللتلجي:    للشركة،  نقدية 

  T . Abaakil Investments SARL

تدعة م خ دون مليون مملئة مثالثة 

عشر ألف م ست لئة  سرهم   - شركة  

 TwentyOne Holding Company

م  مست لئة  ماليين  ثالثة   :SARL

ستة مث لنون ألف مأربع لئة سرهم.   
مليون  مستون  اثنل  مج وعه:  مل 

مث لن لئة  ألف  سرهم

عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  امللل  رأس  تحديد  تم  مليلي: 

ألف  مث لن لئة   مليون  اثنل مستون 

م  ست لئة  إج   مقدم  مهو  سرهم، 

ب لئة  سهم  ألف  عشرمن  م  ث لنية 

سرهم لكل سهم ، مخصصة للشركلء 

ب ل يتنلسب مع مدله لتهم كللتلجي: 

 T . Abaakil Investments - شركة  
SARL  خ س مئة م ماحد م تدعون 

 - الف م مئة م ستة م ثالثون سهم  

 TwentyOne Holding شركة  

Company SARL: ستة مثالثون الف 

م ث لن لئة م اربعة م ستون سهم 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 5 69.

 6 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAROC FAUCON CLUB
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

MAROC FAUCON CLUB شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 

ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MAROC FAUCON CLUB

منظم   : بإيجلز  الشركة  غرض 
رحالت الصيد.

لحدلبه  يشلرك  أع لل  رول 

امل تلكلت  إسارة  أم  في مضع  الخلص 

املنقولة أم في مشغلي اامراق املللية 

أم في سيطرة الشركة.

االقلمة ماملطعم.

سلحة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 DJUNA GANDHI :  50 الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 50   : الديد عبد الحق بوحوت 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 DJUNA GANDHI الديد 

تلصلطلنت  الوزيس كوكو  عنوانه)ا( 

0000  مراكش املغرب.

بوحوت  الحق  عبد  الديد 

 allée Jules Renard  ,3 عنوانه)ا( 

 -  -  93390 Clichy-sous-Bois

فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بوحوت  الحق  عبد  الديد 

 allée Jules Renard  ,3 عنوانه)ا( 

Clichy-sous-Bois 93390 - - فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم -.

 66I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

SUPER HABITAT
إعالن متعدس القرارات

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

SUPER HABITAT »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 0 ، زنقة 

أنطلكي إقلمة اامم رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.5905
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ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

تم اتخلذ   2020 نون23   03 املؤرخ في 

القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله ة الشريك الديد طه ابعقيل  

شركة    في  م لوك  سهم   89120 بـ 

SUPER HABITAT SARL إج  الشركة 

 T . Abaakil Investments ”S.A.R.L«

، قيد التأسيس 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

إبراهيم  الديد  الشريك  مدله ة 

سهم    30880 بـ  ابعقيل  الخليل 

 SUPER HABITAT م لوك في شركة 

 TwentyOne شركة  إج    SARL

Holding Company SARL d » ، في 

طور التأسيس 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

مدله لت  أسنله  املوقعون  يقدم 

شركة    - كللتلجي:    للشركة،  نقدية 

 T . Abaakil Investments SARL

ث لنية ماليين م تدع لئة م اثنل عشر 

 TwentyOne شركة    - ألف سرهم   

ثالثة   :Holding Company SARL

ماليين م ث لنية م ث لنون ألف سرهم.   

مل مج وعه: اثنل عشر مليون  سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

تم تحديد رأس امللل ب بلغ  اثنل عشر 

مئة  إج   مقدم  مهو  سرهم،  مليون 

سرهم  ب ئة  سهم  ألف  عشرمن  م 

ب ل  للشركلء  مخصصة   ، لكل سهم 

 - كللتلجي:  مدله لتهم  مع  يتنلسب 

 T . Abaakil Investments شركة  

SARL  تدعة مث لنون الف م ملئة م 

 TwentyOne  عشرمن سهم  - شركة

ثالثون   :Holding Company SARL

الف م ث لن ئة م ث لنون سهم 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم   69.

 67I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CAMYSAF
فسخ عقد تديي2 حر اصل تجلري 

)ااشخلص املعنويون(

فسخ عقد تديي2 حر اصل تجلري
 CAMYSAF

ب قت�سى  الج ع العلم االستثنلئي 
مقرهل  الكلئن    CAMYSAF لشركة 
شلرع الحدن التلني   : االوت لعي ب 
مراكش      0000  - كيليز    18 رقم 
املغرب املؤرخ في 10 نون23 2020 تقرر 

مليلي:
فسخ عقد التديي2 الحر لألصل   
الحدن  شلرع   : ب  الكلئن  التجلري 
  0000  - كيليز   18 رقم  التلني 
طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 
بصفتهل مللكة   :   CAMYSAF شركة 
 HOTELMA لألصل التجلري م شركة

GESTION  بصفتهل مدي2ة حرة.

 68I

ائت لنية الشريفي مبلرك

Ste AVILA افيال
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية الشريفي مبلرك
حي الرولفلهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب
افيال Ste AVILA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم  92 
بلوك ن حي صحراء  - 82000 

طلنطلن املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2019 يونيو   1 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
افيال   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Ste AVILA
االستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

م التصدير
الوسلطة  ة  العلمة  التجلرة 

التجلرية الوطنية م الدملية
االشغلل املختلفة

رقم    : االوت لعي  املقر  .عنوان 
 82000  - بلوك ن حي صحراء    92

طلنطلن املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد بويهلت  سيداح د :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
سيداح د  بويهلت   الديد 
عنوانه)ا( رقم 01 زنقة امالس بوعيطة 

82000 طلنطلن املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
سيداح د  بويهلت   الديد 
عنوانه)ا( رقم 01 زنقة امالس بوعيطة 

82000 طلنطلن املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ 25 يونيو 

2019 تحت رقم  17.
 70I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GOLF TWO GO
شركة التوصية البديطة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 
ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب
GOLF TWO GO شركة التوصية 

البديطة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 

ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة التوصية البديطة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1087 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 ف23اير   17

ااسل�سي لشركة التوصية البديطة 

بلمل يزات التللية:

التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البديطة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GOLF  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.TWO GO

مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التجلرية  املعلوملت  خدملت 

)اتصلالت(

متعهد حفالت م منلسبلت م غي2هل.

سلحة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 DELAGRANCE الديد 

 SEBASTIEN JEAN PATRICK :  50

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 THERRY YOANN الديد 

 100 GERMAIN :  50 حصة بقي ة 

سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 DELAGRANCE الديد 

 SEBASTIEN JEAN PATRICK

 RUE DES QUATRE  17 عنوانه)ا( 

 -   VENTS GARCHES  92380

فرندل.
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 THERRY YOANN الديد 

 RUE  129 عنوانه)ا(   GERMAIN

بلريس    DES DAMES  75017

فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 DELAGRANCE الديد 

 SEBASTIEN JEAN PATRICK

 RUE DES QUATRE  17 عنوانه)ا( 

VENTS GARCHES  92380  - فرندل

 THERRY YOANN الديد 

 RUE  129 عنوانه)ا(   GERMAIN

DES DAMES  75017 بلريس فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم -.

 71I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PLACE 4 HOLIDAYS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شلرع موالي الحدن اقلمة ال23سعي 

ع لرة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 0000 ، مراكش املغرب

PLACE 4 HOLIDAYS  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سلحة 

الحرية شلرع موالي الحدن اقلمة 

ال23سعي ع لرة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PLACE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.   HOLIDAYS
مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلرية
خدملت الكوندي2ووري 

متعهد حفالت م منلسبلت م غي2هل.
سلحة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
اقلمة  الحدن  موالي  شلرع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  ع لرة  ال23سعي 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة عنطر صفية :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  صفية  عنطر  الديدة 
 AV D’ORGEMONT    92700 11

COLOMBES فرندل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  صفية  عنطر  الديدة 
 AV D’ORGEMONT    92700 11

COLOMBES فرندل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية ب راكش  بتلريخ - تحت رقم 

.-
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ACCUR CONSULTING

 SOCIETE ACCUR
CONSULTING SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING
الع لرة رقم 1 الطلبق التللث مج ع 
الفرسمس ، 25000، خريبكة املغرب

 SOCIETE ACCUR CONSULTING
SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة رقم 

1شقة رقم 5 الطلبق الثللث مج ع 

الفرسمس  - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE ACCUR CONSULTING

.SARL

مكتب   : بإيجلز  الشركة  غرض 

م  القنونية  ماالستشلرة  للبحت 

ماست2ولع  مالتدي2،  الجبلئية، 

الديون، مالتوطين.

عنوان املقر االوت لعي : ع لرة رقم 

الطلبق الثللث مج ع   5 1شقة رقم 

الفرسمس  - 25000 خريبكة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد خللد التليب :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد سفيلن امشن :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  التليب  خللد  الديد 

 25000 الذهبي   املنصور  زنقة   61

خريبكة املغرب.

عنوانه)ا(  امشن  سفيلن  الديد 

الدوق القديم خريبكة   3 بلوك   17

25000 خريبكة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  التليب  خللد  الديد 

 25000 الذهبي  املنصور  زنقة   61

خريبكة املغرب

عنوانه)ا(  امشن  سفيلن  الديد 

الدوق القديم خريبكة   3 بلوك   17

25000 خريبكة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  0  االبتدائية بخريبكة  

2020 تحت رقم 835.

 7 I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

STUDENT HOUSE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 19 ، 90000، TANGER

املغرب

STUDENT HOUSE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 0 ، زنقة 

أنطلكي إقلمة اامم رقم 7 - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.101179

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر   30 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«    .500.000«

 5.000.000« إج   سرهم«   500.000«

مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6731.
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مدتأمنة عللم اارقلم

STE REVES FAMILLE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مدتأمنة عللم اارقلم

رقم 109 سلحة كيل الحبوب 

الطلبق التلني الفقبه بن صللح ، 

23200، الفقيه بن صللح املغرب

STE REVES FAMILLE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي النهضة 

براسية الفقيه بن صللح - 23200 

الفقيه بن صللح املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.REVES FAMILLE

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع -مقلمل

م  املختلفة  االع لل  في  مقلمل 

االنشلءات

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - صللح  بن  الفقيه  براسية  النهضة 

23200 الفقيه بن صللح املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : يلسين  الغللمي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

  : اللطيف  عبد  ثلبت  ابو  الديد 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  يلسين  الغللمي  الديد 
 23200 ال23اسية  سوس  اهل  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب.
اللطيف  عبد  ثلبت  ابو  الديد 
عنوانه)ا( رقم 58 ع لرة الصلبر شلرع 
عالل بن عبد هللا 23200 الفقيه بن 

صللح املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  يلسين  الغللمي  الديد 
 23200 ال23اسية  سوس  اهل  سمار 

الفقيه بن صللح املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

01 سون23 2020 تحت رقم 351.
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CABINET RMILI&ASSOCIES

AS REAL ESTATE SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
AS REAL ESTATE SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

عبد الكريم الخطلبي زنقة الحدن 
بن امبلرك اقلمة الخطلبية  ع لرة 
ب الطلبق االمل قم 3 وليز 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108907
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AS  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.REAL ESTATE SARL

امتالك     : غرض الشركة بإيجلز 

مإسارتهل  مالعقلرات  املبلني  و يع 

.مإسارتهل عن طريق التأوي2 أم غي2 ذلك 

، مبيع و يع املبلني مالعقلرات.

القيلم بج يع املعلمالت املللية   -

أم املنقولة أم العقلرية املتعلقة بشكل 

مبلشر أم غي2 مبلشر بهذا ال�سيء مالتي 

من شأنهل تعزيز تحقيقه.

املعلمالت  و يع   ، أعم  مبشكل 

املللية مالتجلرية مالصنلعية مالتقنية 

تتعلق  قد  التي  مالعقلرية  ماملنقولة 

بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر بلاشيلء 

املذكورة أعاله أم التي قد تعزز بشكل 

مبلشر أم غي2 مبلشر تطور الشركة.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الحدن  زنقة  الخطلبي  الكريم  عبد 

ع لرة  الخطلبية   اقلمة  امبلرك  بن 

  0000 3 وليز  ب الطلبق االمل قم 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 Sabrinaغو لو  صلبرينل  الديدة 

 100 LEROUX  :  50 حصة بقي ة 

سرهم للحصة .

بلنو  شلرل  نونو  ارنولد  الديد 

  Arnold, Nono, Charles PANOU :

50 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 Sabrina الديدة . صلبرينل لو غو

LEROUX                                       عنوانه)ا( 

 Bois Guillaume3744  230  76

Rue de la Haie 7500 بلريس فرندل.

شلرل  نونو  ارنولد  الديد 

 Arnold, Nono, Charles بلنو 

 Bois  230  76 عنوانه)ا(   PANOU

 Guillaume3744 Rue de la Haie

7500 بلريس فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

شلرل  نونو  ارنولد  الديد 

 Arnold, Nono, Charles بلنو 

 Bois  230  76 عنوانه)ا(   PANOU

 Guillaume3744 Rue de la Haie

7500 بلريس فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 8581.
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LABRASS MULTISERVICES SARL

STE KHALIL ALLJOBS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شلرع االمي2 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

STE KHALIL ALLJOBS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الدعلسة زنقة تفلريتي رقم 17 مكرر 

العيون  - 70000 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

29987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2019 أكتوبر   11

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KHALIL ALLJOBS

ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

الع ومية - خدملت البنلء املتعدسة - 

خدملت علمة .
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حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
مكرر   17 الدعلسة زنقة تفلريتي رقم 

العيون  - 70000 العيون  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : لبيهي   خليل  سيدي  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

لبيهي   خليل  سيدي  الديد 

حي الدعلسة زنقة تفلريتي  عنوانه)ا( 
العيون    70000 العيون    17 رقم 

املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

لبيهي   خليل  سيدي  الديد 

حي الدعلسة زنقة تفلريتي  عنوانه)ا( 
العيون    70000 العيون    17 رقم 

املغرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   29 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2019 تحت رقم 2880.
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Audit & Analyse

LAHYANI AUDIT ANALYSE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audit & Analyse

 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،

90000، Tanger Maroc

 LAHYANI AUDIT ANALYSE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

 Lot 40B, معنوان مقرهل اإلوت لعي

 Bureau n° E2003, 2ème étage,

 Zone Franche d’Exportation -

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110269

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LAHYANI AUDIT ANALYSE

.Conseils : غرض الشركة بإيجلز

 Lot  0B, : عنوان املقر االوت لعي

 Bureau n° E2003, 2ème étage,

 Zone Franche d’Exportation -

90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  8. 00 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

  LAHYANI Mohamed : الديد 

50  حصة بقي ة 107 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 LAHYANI Mohamed الديد 

 47T, rue du Président عنوانه)ا( 

 Wilson 94600 Limeil Brevannes

فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 LAHYANI Mohamed الديد 

 47T, rue du Président عنوانه)ا( 

 Wilson 94600 Limeil Brevannes

فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم -.
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GATE WAY CASA

GATE WAY CASA
إعالن متعدس القرارات

GATE WAY CASA

 DIAR AL ANDALOUSS GH 03

 IMM 08 ETG 01 BOUSKOURA-

 ، 20520، CASABLANCA

MAROC

GATE WAY CASA »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: سيلر 

ااندلس مج ع سكني رقم  03 

ع لرة رقم 08 الطلبق 01  بوسكورة 

20520 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 310 1

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2020 تم اتخلذ 

القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مليلي: تفويت الديد عبد هللا س وني 

أصل  من  اوت لعية  حصة   1.000

)ة(  الديد  لفلئدة  حصة   1.000

نصي2ة طلطل بتلريخ 06 أكتوبر 2020.

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

نصي2ة طلطل   )ة(  تعين الديد  مليلي: 

مدي2ة  محيد للشركة

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مليلي:  قبول استقللة الديد عبد هللا 

س وني 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

مللك الشركة 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي:  

تديي2 الشركة 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755511.

 80I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE ARMER CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
STE ARMER CAR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

الجديدة ميضلر   6205 الدريوش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.115
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   18 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
عربي  خللد  )ة(  الديد  تفويت 
500 حصة اوت لعية من أصل 100 
مي ون   )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

علمر بتلريخ 18 شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
بتلريخ  0  بللدريوش   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 81.

 81I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

اليلبلن فلرمس ملغوك 

 ALYABAN FARMS MAROC
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تفويت حصص

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

 ALYABAN اليلبلن فلرمس ملغوك
FARMS MAROC SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية هوستلل رقم 29 - 
92000 العرائش املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 ينلير   22 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( شركة فريدكو 

100 حصة اوت لعية  فوسس س ل 

100 حصة لفلئدة  الديد  من أصل 

بلبلو سوزانو  كلربونيل   غلرسيل  )ة( 

بتلريخ 20 ينلير 2020.

تفويت الديد )ة( شركة فريدكو 

100 حصة اوت لعية  فوسس س ل 

100 حصة لفلئدة  الديد  من أصل 

بلبلو سوزانو  كلربونيل   غلرسيل  )ة( 

بتلريخ 20 ينلير 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 26 بتلريخ  بللعرائش   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 7 8.

 82I

MCG

أن أوطر موند
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أن أمطر موند شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم 82 

الطلبق اار�سي، شلرع الحدن الثلني 

- 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : أن أمطر 

موند.

م  إنشلء   : غرض الشركة بإيجلز 

في إطلر التديي2 الحر أم في   ، تشغيل 

أنواع  لج يع  املبلشر،  التديي2  إطلر 

املشرمبلت  بيع  محالت   ، املطلعم 

مالووبلت الخفيفة ممطلعم البيتزا م 

محالت الشواء مالكلفيت2يلت.

عنوان املقر االوت لعي : الرقم 82 

الطلبق اار�سي، شلرع الحدن الثلني 

- 0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد بلرثهوس ميشلل وون لويس 

:  90 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

10 حصة    : الديد بنبوتور ع ر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

وون  ميشلل  بلرثهوس  الديد 

لويس عنوانه)ا( 30 شلرع بلجي كغيلي 

69002 ليون فرندل.

عنوانه)ا(  ع ر  بنبوتور  الديد 

الرقم  1   3 سيدي يوسف بن علي، 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

وون  ميشلل  بلرثهوس  الديد 

لويس عنوانه)ا( 30 شلرع بلجي كغيلي 

69002 ليون فرندل

عنوانه)ا(  ع ر  بنبوتور  الديد 

الرقم  1   3 سيدي يوسف بن علي، 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118202.

 83I

موثق

رباح تيكنولوجي انديستريال
شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موثق

شلرع النخيل ع لرة مالك سكوير 

الطلبق الثلني رقم 10 الجديدة ، 

000 2، الجديدة املغرب

ربلح تيكنولوجي انديدت2يلل  شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 288 
زنقة ابن املندر حي االمل 2 العيون  

الجديدة 20000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 25 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2018 شتن23   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ربلح   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

تيكنولوجي انديدت2يلل .

الصبلغة   : غرض الشركة بإيجلز 

النقل  املصلنع  بنلء  الصنلعية 

ماللوويدتيك .

 288  : االوت لعي  املقر  عنوان 
العيون    2 زنقة ابن املندر حي االمل 

الجديدة 20000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد بوعزة الشرفي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الشرفي  بوعزة  الديد 

العربي  بن  مح د  شلرع   26 رقم 

الجديدة   اسريس  ابن  كدية  العلوي 

000 2 الجديدة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الشرفي  بوعزة  الديد 

العربي  بن  مح د  شلرع   26 رقم 

الجديدة   اسريس  ابن  كدية  العلوي 

000 2 الجديدة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ  2 شتن23 

2018 تحت رقم 18/ 205.

 8 I

رمزي لالستشلرات

LANGOUSTE MOGADOR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

رمزي لالستشلرات

شلرع  2 نون23 ع لرة ح دي ملد 

الرشيد الطلبق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

LANGOUSTE MOGADOR شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ام 

الدعد ع لرة 8  الطلبق الثللث 
رقم10 العيون - 70000 العيون 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.30297

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الطلبق    8 »شلرع ام الدعد ع لرة 

 70000  - العيون  رقم10  الثللث 

العيون املغرب« إج  »سمار ايت لخضر 

   000  - الصويرة  امزنلغة  و لعة 

الصويرة   املغرب«.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 02 سون23 

2020 تحت رقم 2918/2020.

 85I

MLM FINANCE

HELFO MOTO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

HELFO MOTO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل 01 

سمار زمران امالس سعيد تدلطلنت 

مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HELFO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MOTO

استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدراولت النلرية م قطع الغيلر و يع 

انواع الدراولت

 01 عنوان املقر االوت لعي : محل 

تدلطلنت  سعيد  امالس  زمران  سمار 

مراكش    0000 مراكش  مراكش 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

هللا  عبد  املوسن  ايت  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.500   :

للحصة .

 1.500   : اح د   مرمنة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

هللا  عبد  املوسن  ايت  الديد 
اسكجور   9 ملحلميد  عنوانه)ا( 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

الديد مرمنة اح د  عنوانه)ا( حي 

الهلم سشي2ة الجهلسية انزكلن 80000 

انزكلن  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

هللا  عبد  املوسن  ايت  الديد 
اسكجور   9 ملحلميد  عنوانه)ا( 

مراكش 0000  مراكش املغرب

الديد مرمنة اح د  عنوانه)ا( حي 

الهلم سشي2ة الجهلسية انزكلن 80000 

انزكلن  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 3 1181.

 86I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة العيون الدلقية 

الح راء

JANOUB TECH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة 

العيون الدلقية الح راء

صندمق ال23يد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

JANOUB TECH شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي الفتح 
زنقة 10 رقم 113 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 0 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.JANOUB TECH

خدمة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوسلئط املتعدسة

تجلرة منتجلت الك بيوتر

تجلرة أوهزة الك بيوتر.

عنوان املقر االوت لعي : حي الفتح 
العيون   70000 -  113 رقم   10 زنقة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ابتو مح د :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديد ابتو مح د : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد ابتو مح د عنوانه)ا(  رقم 
العيون   70000 العوسة  ح    388

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد ابتو مح د عنوانه)ا(  رقم 
العيون   70000 العوسة  ح    388

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 28 أكتوبر 

2020 تحت رقم 2888.

 87I

FIDU.ECO

ALICONST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

FIDU.ECO

170 شلرع فلس اقلمة ندرين 

الطلبق االمل رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

ALICONST شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 170 شلرع 
فلس اقلمة ندرين الطلبق االمل 

رقم 6 طنجة 170 شلرع فلس اقلمة 

ندرين الطلبق االمل رقم 6 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.51325

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الهلني  علي  )ة(  الديد  تفويت 

 100 حصة اوت لعية من أصل   30

مح د  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

بلكلرة بتلريخ 26 أكتوبر 2020.

سعيد بوربكة  )ة(  تفويت الديد 

 100 حصة اوت لعية من أصل    0

مح د  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

بلكلرة بتلريخ 26 أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  23673.

 88I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

BTP IRRIGA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندمق ال23يد 310 الرئيدية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   18114

BTP IRRIGA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 5 1 

تجزئة البلدية - 52000 الرشيدية 

املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.13397

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 نون23   30 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   500.000« قدره 

»1.000.000 سرهم« إج  »1.500.000 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم« 

نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 360.

 89I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة سرعة تلفياللت ملحقة 

مرزازات

 STE BIG BROTHER

INDUSTRIE SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة سرعة 

تلفياللت ملحقة مرزازات

شلرع موالي رشيد ع لرة ساسس 

الطلبق االمل مرزازات، 5000 ، 

مرزازات املغرب

 STE BIG BROTHER INDUSTRIE

SARL  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الصنلعي  - 5000  مرزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

11025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 BIG BROTHER INDUSTRIE SARL

*تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متجلرة اافران الخشبية

* البنلء ماالشغلل املختلفة 

*حفر االبلر 

*رخلمي.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الصنلعي  - 5000  مرزازات املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : الطيف   عبد  الهراس  الديد 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 500   : مح د  اسكنور  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الطيف   عبد  الهراس  الديد 

  5000 عنوانه)ا( حي ايت اكضيف  

مرزازات املغرب.

الديد اسكنور مح د عنوانه)ا( 

  5000 الحدني   حي   218 رقم 

مرزازات املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الطيف   عبد  الهراس  الديد 

  5000 عنوانه)ا( حي ايت اكضيف  

مرزازات املغرب

الديد اسكنور مح د عنوانه)ا( 

  5000 الحدني   حي   218 رقم 

مرزازات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتلريخ 28 شتن23 

2020 تحت رقم 78 .
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FIDUCIAIRE HAMDELS

ALOMRA PROTECTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

ALOMRA PROTECTION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 

الدارالبيضلء 8  زنقة افران سيلل - 

20000 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 773 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ALOMRA PROTECTION

حراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املرافق.

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

8  زنقة افران سيلل -  الدارالبيضلء 

20000 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 ALOMRA GROUP الشركة 

INTERNATIONAL :  3.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 AFRICA MED INVEST الشركة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   :  1.250

للحصة .

  NEWPORT INVEST : الشركة 

750 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 ALOMRA GROUP الشركة 

عنوانه)ا(   INTERNATIONAL

الدالم  حي   96 رقم  فلط ة  تجزئة 

الدارالبيضلء   20000 الحدني   حي 

املغرب.

 AFRICA MED INVEST الشركة 

الطلبق   18 عنوانه)ا( شلرع انفل رقم 

االمل 20000 الدارالبيضلء املغرب.

 NEWPORT INVEST الشركة 

 96 رقم  فلط ة  تجزئة  عنوانه)ا( 

 20000 الحدني  حي  الدالم  حي 

الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بنع ر  اسريس  الديد 

86 زنقة مليلي لونك شون حي الدالم 

الدارالبيضلء   20000 الدارالبيضلء 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم  75132.

 91I

Audit & Analyse

ACENSI IT MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Audit & Analyse

 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،

90000، Tanger Maroc

ACENSI IT MAROC شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 183, 

 avenue du Prince Héritier - local

 n° 13, NREA Centre - 90000

طنجة املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.797 7

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 

ذات  شركة   ACENSI IT MAROC

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

 10.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي 183, 

 avenue du Prince Héritier - local

 n° 13, NREA Centre - 90000

طنجة املغرب نتيجة للفسخ النهلئي 

للشركة.

م عين:

   Anthony Albert الديد)ة( 

عنوانه)ا(  م    BARUSSAUD ROY

 Rue Gambetta 92150  ,160

)ة(  ك صفي  فرندل   SURESNES

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 ,183 مفي   2020 شتن23   30 بتلريخ 

 avenue du Prince Héritier - local

 n° 13, NREA Centre - 90000

طنجة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6939.
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EUREXMA

باسوم كونسلتين إنترناسيونال
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

بلسوم كوندلتين إنت2نلسيونلل 

شركة ذات مدؤملية محدمسة

 ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي املعراج 
سلنطر شلرع أنوال م شلرع عبد 
املؤمن - 20000 الدارالبيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.212 19

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  25 ف23اير  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
كوندلتين  بلسوم  الوحيد  الشريك 
إنت2نلسيونلل  مبلغ رأس للهل 10.000 
اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
م شلرع  أنوال  شلرع  املعراج سلنطر 
الدارالبيضلء   20000  - املؤمن  عبد 
عجز مت2اكم عن   : نتيجة ل  املغرب 
الدنوات الدلبقة ، مع مراعلة عدم 

مووس توقعلت للدنوات التللية
م حدس مقر التصفية ب املعراج 
عبد  شلرع  م  أنوال  شلرع  سلنطر 
الدارالبيضلء   20000 املؤمن املغرب 

املغرب. 
م عين:

الديد)ة(  وورج  إكزافيي مولتيني 
بلريس   75010 بلريس  عنوانه)ا(  م 

فرندل ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ملرس 2020 تحت رقم 7 6 73.
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م س س ج

كوزي ترادينغ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م س س ج
92 شلرع الزرقطوني كليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

كوزي تراسينغ شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

بوراس اكلفلي  ايت اي ور - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

71  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2015 نون23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كوزي   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

تراسينغ.

غرض الشركة بإيجلز : التجلرة.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

  0000  - بوراس اكلفلي  ايت اي ور 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد براسة كوزي مح د صالح 

 10 بقي ة  حصة   1.000   : الدين  

سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد براسة كوزي مح د صالح 

الدين  عنوانه)ا( اقلمة منلر ع لرة س 

شقة رقم   شلرع ملالغل  منلر تونس  

2092 منلر تونس  منلر تونس .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد براسة كوزي مح د صالح 

الدين  عنوانه)ا( اقلمة منلر ع لرة س 

شقة رقم   شلرع ملالغل  منلر تونس 

2092 منلر تونس  منلر تونس 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2015 تحت رقم 76908.

 9 I

م س س ج

ام كول
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

م س س ج
92 شلرع الزرقطوني كليز مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
ام كول شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي ع لرة 
االبراج شقة 3 شلرع عالل الفل�سي  - 

0000  مراكش املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
901 1

 ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تغيي2   2020 ف23اير   12 املؤرخ في 
تد ية الشركة من »ام كول« إج  »ام 

ساتل« .
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 126 11.

 95I

كلرفور بزنس

يامو بويلدينغ
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كلرفور بزنس
شلرع مح د الخلمس زنقة موريتلنيل 

الطلبق التلني، 52200، ارفوس 
املغرب

يلمو بويلدينغ شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
اامي2موالي عبد هللا رقم 27 حي 
النهضة أرفوس. - 52200 أرفوس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   16
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
يلمو   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

بويلدينغ.
-1 مقلمل   : غرض الشركة بإيجلز 
في أشغلل البنلء م ااشغلل املختلفة.
-2 مقلمل بنلء الهيلكل املعدنية.

-3 التجلرة..
شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
حي   27 رقم  هللا  عبد  اامي2موالي 
أرفوس   52200  - أرفوس.  النهضة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديد منصف مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد منصف مح د عنوانه)ا( 
إقلمة النجلح   6 الع لرة   10 الشقة 
11050 سال  املحيط لعيليدة سال   3

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد منصف مح د عنوانه)ا( 
إقلمة النجلح   6 الع لرة   10 الشقة 
11050 سال  املحيط لعيليدة سال   3

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 28 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

شتن23 2020 تحت رقم 338.

 96I

ائت لنية الشريفي مبلرك

شركة يوسف بوركع

Ste YOUSSEF BOURGAA  
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 تد ية الشركة

ائت لنية الشريفي مبلرك

حي الرولفلهلل بلوك س الزنقة 05 

رقم 03 كل يم ، 81000، كل يم 

املعرب

 Ste  شركة يوسف بوركع

YOUSSEF BOURGAA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي شلرع 

مختلر الدو�سي رقم  11  - 82000 

طلنطلن املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

3507

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم تغيي2  26 أكتوبر  املؤرخ في 

»شركة يوسف  تد ية الشركة من 

 »Ste YOUSSEF BOURGAA  بوركع

  Ste OUED امرا   ماس   »ركة  إج  

. »AWRA

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ  0 نون23 

2020 تحت رقم 232.
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fiduciaire amaali sarl  ائت لنية امعلي ش.م.م

SOMEGRAD NET
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائت لنية امعلي ش.م.م

amaali sarl

رقم 31  الطلبق االمل  شلرع االملم 

البخلري   ايراك بواركلن اكلسير ، 

0 800، اكلسير املغرب

SOMEGRAD NET  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

بنعنفر القليعة ايت ملول  - 86150 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

21 95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. SOMEGRAD NET

: التنظيف  غرض الشركة بإيجلز 

الصنلعي م االمن .

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 86150  - بنعنفر القليعة ايت ملول  

ايت ملول املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

100 حصة    : الديد ساسا يلسين  

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد ساسا يلسين  عنوانه)ا( حي 

الثلنوية الجديدة بني انصلر  86150 

ايت ملول  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد ساسا يلسين  عنوانه)ا( حي 

الثلنوية الجديدة بني انصلر  86150 

ايت ملول  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

22 أكتوبر  االبتدائية بلنزكلن  بتلريخ 

2020 تحت رقم  183.
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MINI MARKET MODERNE

MINI MARKET MODERNE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MINI MARKET MODERNE

 QUARTIER MESNANA

 LOTISSEMENT 4598 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 MINI MARKET MODERNE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

مدنلنة تجزئة 598  الطلبق االر�سي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1093 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MINI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.MARKET MODERNE

التغدية   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلمة.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

مدنلنة تجزئة 598  الطلبق االر�سي 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : فريد  زمندري  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فريد  زمندري  الديد 

مدنلنة حومة االنلرة  90000 طنجة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  فريد  زمندري  الديد 

90000 طنجة  مدنلنة حومة االنلرة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 5979.

 99I

CABINET FCF CONSULTING

 SOCIETE ESSARHIR &

HICHAM
إعالن متعدس القرارات

CABINET FCF CONSULTING

 Imm CHAMA N°18, AV KESSOU

 MEDDAH TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

 SOCIETE ESSARHIR & HICHAM

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شقة رقم 

2, طريق فلس, شلرع بئ2 انزران, تلزة 

- 35000 تلزة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.3887

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 12 غشت 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

في  الحصص  مج وع  تفويت  مليلي: 
رأس امللل امل لوكة من طرف الديد 

حصة   520 معدسهل  لكبي2  هشلم 

الشكل  عل   مذلك  الشركلء  بلقي  اج  

 270 وبلري  سنلء  الديدة  التلجي: 

حصة,    109 الصغي2:  شي لء  حصة, 

الديد  م  حصة   109 هلورالصغي2: 

مح د الصغي32:2 حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

مدي2  الصغي2  مح د  الديد  تعيين 

محيد للشركة مملدة غي2 محدمسة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

ينص عل   الذي  م7:   6 رقم  بند 

مليلي: تعديل هذه البنوس اخدا بعين 

االعتبلر لقرار لتفويت الحصص

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 561.

500I

MATAHRI ABDERRAHIM

MIDO BELAHBIB CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة مليلي حي الدالم بركلن ، 

63300، بركلن املغرب

  MIDO BELAHBIB CAR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم  6  

زنقة االملم مللك حي بوكراع بركلن - 

63300 بركلن  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.7133

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   16 املؤرخ في 

شركة    MIDO BELAHBIB CAR

مبلغ  املحدمسة  املدؤملية  ذات 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي رقم  6  زنقة االملم 

 63300  - بركلن  بوكراع  حي  مللك 

نجلح  لعدم  نتيجة  املغرب   بركلن  

املشرمع .

م عين:

م  بلحبيب   مح د   الديد)ة( 
زنقة الحديقة حي   92 عنوانه)ا( رقم 

63300 بركلن املغرب   القدس بركلن  

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
مفي رقم  6    2020 نون23   16 بتلريخ 
زنقة االملم مللك حي بوكراع بركلن  - 

63300 بركلن املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 88/2020 .
501I

FIDUBAC SARL

MAIZE NORDIC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شلرع يوسف ابن تلشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 النلضور

62000، nador maroc
MAIZE NORDIC شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابو 
قلسم الشلبي رقم 15 النلظور - 

62000  النلظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.7095

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   12 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الشلمي  زهي2   )ة(  تفويت الديد 
أصل  من  اوت لعية  حصة   5.550
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   6.000
نون23   12 بتلريخ  الشلمي  عبدالحق  

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 07 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3698.
502I

ECOCOMPTA

 )ART'E GUSTU(
 ارت كوستو

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

)ART›E GUSTU(  ارت كوستو 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة ع ر 
الريفي م اميل كرم اقلمة تث2يث 

2 ع لرة ب رقم 9 الدار البيضلء - 
20120 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 8337
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
  (ART’E GUSTU( الوحيد  الشريك 
ارت كوستو  مبلغ رأس للهل 100.000 
سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 
ع ر الريفي م اميل كرم اقلمة تث2يث 
 - البيضلء  الدار   9 ع لرة ب رقم   2
الدار البيضلء املغرب نتيجة   20120

ل : توقف النشلط التجلر .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
ع ر الريفي م اميل كرم اقلمة تث2يث 
 - البيضلء  الدار   9 ع لرة ب رقم   2

20120 الدار البيضلء املغرب. 
م عين:

الجنلمي  ابتدلم    الديد)ة( 
ضومين  اقلمة  عنوانه)ا(  م 
املدينة الخضراء   11 بوسكورة فيال 
 27182 النواصرالبيضلء  بوسكورة 
النواصرالبيضلء املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
املخلبرة م محل تبليغ العقوس م الوثلئق 
املتعلقة بللتصفية : زنقة ع ر الريفي 
2 ع لرة ب  م اميل كرم اقلمة تث2يث 

رقم 9 الدار البيضلء
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 29 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2020 تحت رقم 0 78 7.

503I
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 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat )Sekkat &

(Sekkat

FLS MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat )Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

FLS MAROC  شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 
 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage
 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.297939

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تم تعيين  01 شتن23  املؤرخ في 
 friis مدي2 وديد للشركة الديد)ة( 

ANDERSEN pernille  ك دي2 آخر
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751789.
50 I

Global Infobel

STE PEARLFISHER MAROC 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
  STE PEARLFISHER MAROC 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 562 
بلوك 2 تجزئة اكدال  ايت ملول 

8000 ايت ملول املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.16785

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2019 سون23  في  0  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
اح د   سيدي  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من   160 اسري�سي  
)ة(  الديد  500 حصة لفلئدة   أصل 
بتلريخ  0  املديوي   الحليم   عبد 

سون23 2019.
تفويت الديد )ة( رشيد  يوسوس  
170 حصة اوت لعية من أصل 500 
حصة لفلئدة  الديد )ة( عبد الحليم  

املديوي  بتلريخ  0 سون23 2019.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   06 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2019 تحت رقم  55 .
505I

wafa conseil

AUTO ECOLE BENHAYDA 2
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wafa conseil
 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ، 40000،
marrakech maroc

 AUTO ECOLE BENHAYDA 2
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة رقم 
٨ الطلبق ١ الع لرة ا ع لية ريحلنة 
٣ سمار الكدية مراكش  - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
108027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AUTO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ECOLE BENHAYDA 2
مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لتعليم  الديلقة.
عنوان املقر االوت لعي : شقة رقم 
الع لرة ا ع لية ريحلنة   ١ الطلبق   ٨
  0000  - مراكش   الكدية  سمار   ٣

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الحق  عبد  حيدة  بن  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الحق  عبد  حيدة  بن  الديد 
الجلمع  سرب   ٣٤٦ رقم  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  أكيوس 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الحق  عبد  حيدة  بن  الديد 
الجلمع  سرب   ٣٤٦ رقم  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  أكيوس 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   10 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117077.
506I

EUREXMA

باسوم كونسلتين إنترناسيونال
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

بلسوم كوندلتين إنت2نلسيونلل 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : املعراج 
سلنطر شلرع أنوال م شلرع عبد 

املؤمن -  - 20000 الدارالبيضلء  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.212 19
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2020 تقرر حل 
بلسوم كوندلتين إنت2نلسيونلل شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم 
املعراج  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
عبد  شلرع  م  أنوال  شلرع  سلنطر 
الدارالبيضلء    20000  -   - املؤمن 
عن  مت2اكم  لعجز  نتيجة  املغرب 
الدنوات الدلبقة ، مع مراعلة عدم 

مووس توقعلت للدنوات التللية.
م عين:

الديد)ة( وورج إكزافيي   مولتيني 
بلريس    75010 بلريس   م عنوانه)ا(  

فرندل ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
مفي املعراج   2020 أكتوبر   31 بتلريخ 
سلنطر شلرع أنوال م شلرع عبد املؤمن 

- 20000 الدارالبيضلء املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755210.
507I

EUREXMA

MIRO’S BEVERAGES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MIRO’S BEVERAGES شركة ذات 
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املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي :  شلرع 
املق23ة سرجGA مج ع أمريزمن - 

20000 الدارالبيضلء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.  2 61

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 يوليوز   29 في  املؤرخ 
شركة   MIRO’S BEVERAGES حل 
مبلغ  املحدمسة  املدؤملية  ذات 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
املق23ة  شلرع  اإلوت لعي   مقرهل 
 20000  - أمريزمن  مج ع   GAسرج
املغرب نتيجة إلنعدام  الدارالبيضلء 

نشلط إقتصلسي.
م عين:

مي2مسلوف م  الديد)ة( ودالن   
 TCHÈQUE -- TCHÈQUE )عنوانه)ا

TCHÈQUE ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
شلرع  مفي   2020 يوليوز   29 بتلريخ 
 - أمريزمن  مج ع   GAسرج املق23ة 

20000 الدار البيضلء املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 16 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750221.
508I

Ste RAB PROMO

STE RAB PROMO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Ste RAB PROMO
 N°60 Rue 20 Aout Hay El

 Hassani BERKANE، 60300،
BERKANE MAROC

STE RAB PROMO شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي : زنقة 
20 غشت رقم 60  حي الحدني  - 

60300 بركلن املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6635

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   11 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
  STE RAB PROMO الشريك الوحيد
سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 
 20 زنقة   : معنوان مقرهل اإلوت لعي 
غشت رقم 60  حي الحدني  - 60300 
حل مدبق   : بركلن املغرب نتيجة ل 

للشركة.
 20 م حدس مقر التصفية ب زنقة 
غشت رقم 60  حي الحدني  - 60300 

بركلن املغرب. 
م عين:

الديد)ة(  رابح  رابحي م عنوانه)ا( 
بركلن   60300 سمار ملد مهدي أكليم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
الحدمس  اإلقتضلء  معند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 
تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 
العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

: حل مدبق للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 77 .
509I

WeLKom Web

موالت
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOULAT SARL AU
 BORJ NAKHIL 1 VILLA N 2

 DAR TOUNSI MARRAKECH ،
40060، Marrakech MAROC
موالت شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 189 
شلرع مح د الخلمس وليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
108591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : موالت.

مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مطعم تغدية علمة سجلئر.

عنوان املقر االوت لعي : رقم 189 
شلرع مح د الخلمس وليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : سليل  ال  منى  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سليل  ال  منى  الديدة 
التون�سي  سار   2 فيال   1 النخيل  برج 

مراكش 0060  مراكش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سليل  ال  منى  الديدة 
التون�سي  سار   2 فيال   1 النخيل  برج 

مراكش 0060  مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23  بتلريخ  2  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117672.
510I

CABINET BOUZIDI

ORIVERRE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
النلظور ، 62000، النلظور املغرب

ORIVERRE شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

نعي ة مالس مي ون رقم 23 - 62000 
نلظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.1 069

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
كري ة صليح  )ة(   تفويت الديد 
حصة اوت لعية من أصل   10.002
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   10.002
شتن23   28 بتلريخ  سو�سي  غفران 

.2020
ويهلس سو�سي  )ة(  الديد  تفويت 
أصل  من  اوت لعية  حصة   5.730
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   85.713
شتن23   28 بتلريخ  سو�سي  غفران 

.2020
سو�سي  بالل  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من أصل   16.190
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   96.190
شتن23   28 بتلريخ  سو�سي  غفران 

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 10 نون23 

2020 تحت رقم 3529.
511I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat )Sekkat &

(Sekkat

electrodistri
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat )Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

electrodistri  شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

 Angle rue معنوان مقرهل اإلوت لعي
 mozart et bd d›anfa residence
 le petit paradis 7eme etage
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 Casablanca - 0 casablanca
.maroc

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.358019
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تم تعيين  15 شتن23  املؤرخ في 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 
BOUCHICHA hakim ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 20 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 585 75.
512I

إئت لنية الوفلء

KASBAH BRIQUE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

إئت لنية الوفلء
شلرع عالل الفل�سي الرقم 79 

سطلت ، 26000، سطلت املغرب
KASBAH BRIQUE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة سار 
الشلفعي ، الرقم 10 ، و لعة سار 
الشلفعي ال23مج - 26252 سطلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KASBAH BRIQUE
 /  °  1  : بإيجلز  الشركة  غرض 

صنلعة ال23يك بطريقة ميكلنيكية.
2 ° / بيع مواس البنلء بللج لة ،

3 ° / بيع العقلقي2 ،
  ° / كراء االالت.

عنوان املقر االوت لعي : تجزئة سار 

و لعة سار   ،  10 الرقم   ، الشلفعي 

سطلت   26252  - ال23مج  الشلفعي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  80.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.600   : الديد الحب�سي يوسف 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1.600   : الديد الريحلني حدن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1.600   : الجهري سعيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الحب�سي يوسف عنوانه)ا( 

ال23مج  الشلفعي  سار  الزيلينة  سمار 

سطلت 26000 سطلت املغرب.

الديد الريحلني حدن عنوانه)ا( 

الدار   31 رقم  زنقة  6   1 االسريدية 

البيضلء  الدار   20290 البيضلء 

املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  الجهري  الديد 

ال23مج  الشلفعي  سار  اإلساري  الحي 

ال23مج 26000 سطلت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحب�سي يوسف عنوانه)ا( 

ال23مج  الشلفعي  سار  الزيلينة  سمار 

سطلت 26000 سطلت املغرب

الديد الريحلني حدن عنوانه)ا( 

الدار   31 رقم  زنقة  6   1 االسريدية 

البيضلء  الدار   20290 البيضلء 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  االبتدائية بدطلت  

2020 تحت رقم 1198/2020.

513I

cherkaouaudit

 ANALYSE DES SYSTEMES
 D’INFORMATION

CONSULTING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة
cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
 ANALYSE DES SYSTEMES

 D’INFORMATION
CONSULTING شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 50 زنقة 
إبن عرسمن الطلبق 2, رقم   برانس 

رقم 1 - 90000 طنجة  امل لكة 
املغربية .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.59179

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
 2020 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
املدؤملية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 ANALYSE DES املحدمسة 
 SYSTEMES D’INFORMATION
رأس للهل  مبلغ    CONSULTING
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
عرسمن  إبن  زنقة   50 اإلوت لعي 
 -  1 رقم  برانس  رقم     ,2 الطلبق 
املغربية   امل لكة  طنجة    90000

نتيجة ل : مشلكل مللية.
زنقة   50 م حدس مقر التصفية ب 
برانس  رقم     ,2 إبن عرسمن الطلبق 
امل لكة  طنجة    90000  -  1 رقم 

املغربية . 
م عين:

الديد)ة( زكي    كبوح م عنوانه)ا( 
امل لكة  طنجة    90000 طنجة  

املغربية  ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 50 زنقة 
برانس  رقم     ,2 إبن عرسمن الطلبق 

رقم 1
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236059.
51 I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat )Sekkat &

(Sekkat

FLS MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat )Sekkat & Sekkat

 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

FLS MAROC  شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 
 Immeuble california garden

 batiment A 1er étage
 lotissement la colline sidi

.maarouf - 0 casablanca maroc
تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.297939

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تم تعيين  01 شتن23  املؤرخ في 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 
 BERNARD JACQUES MARIE

JACQUES ك دي2 آخر
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751789.
515I

zahiri cash

BJAYOU BADR CASH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BJAYOU BADR CASH SARL
RC : 1099 7

بتلريخ  املؤرخ  العقد  ب قت�سى 
املصلسقة  ت ت   13/08/2020
ذات  لشركة  ااسل�سي  القلنون  عل  
مالخصلئص  املحدمسة  املدؤملية 

ااسلسية التللية:
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 BJAYOU BADR التد ية:   
 CASH

الهدف االوت لعي: تحويل ااموال.
فدان شلبو زنقة  املقر االوت لعي: 

29 رقم 29 طنجة.  
رأس لل الشركة: مئة االف سرهم 

)100.000سرهم(.
من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التأسيس النهلئي أي من تلريخ مضع 

السجل التجلري بطنجة.
املدي2: الديد بجليو بدر

التجلري:  بللسجل  التقييد  رقم 
1099 7

516I

QUALIMAINT SARL AU

EL AMRAOUI INVEST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue
 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC
EL AMRAOUI INVEST شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي ع لرة بن مو�سى 

الكوش الطلبق الثلني فلس - 30000  
فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6 913

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AMRAOUI INVEST
إنشلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متأوي2 مبنى مجهز.
عنوان املقر االوت لعي : شلرع عبد 
مو�سى  بن  ع لرة  الخطلبي  الكريم 
الكوش الطلبق الثلني فلس - 30000  

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديدة الع رامي هجر 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة الع رامي هجر عنوانه)ا( 
شلرع سلن لوي رقم  2 شقة 5 فلس 

3000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة الع رامي هجر عنوانه)ا( 
شلرع سلن لوي رقم  2 شقة 5 فلس 

3000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم -.
517I

BCNG

S.Com.Services SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

S.Com.Services SARL شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 265، 
شلرع الزرقطوني الطلبق 9 رقم92 

الدار البيضلء - 20050 الدار 
البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 85
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
S.Com. : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.Services SARL
غرض الشركة بإيجلز : اإلشهلر.

 ،265  : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم92   9 الطلبق  الزرقطوني  شلرع 
الدار البيضلء - 20050 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:
  : بللواتي  أشرف  الديد 
50.000,00 حصة بقي ة 100 سرهم 

للحصة .
  : بللواتي  إي لن  الديدة  
50.000,00 حصة بقي ة 100 سرهم 

للحصة .
 500  : بللواتي  أشرف  الديد   

بقي ة 100 سرهم.
 500  : بللواتي  إي لن  الديدة  

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بللواتي  أشرف  الديد 
إقلمة  يوسف  موالي  شلرع   ،3
تلمريرت  زنقة  الكتلني  الجيني2ال 
الدار   20050 طلبق   الدار البيضلء 

البيضلء املغرب.
إي لن بللواتي عنوانه)ا(  الديدة  
إقلمة  يوسف  موالي  شلرع   ،3
تلمريرت  زنقة  الكتلني  الجيني2ال 
الدار   20050 طلبق   الدار البيضلء 

البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بللواتي  أشرف  الديد 
إقلمة  يوسف  موالي  شلرع   ،3
تلمريرت  زنقة  الكتلني  الجيني2ال 

الدار   20050 طلبق   الدار البيضلء 
البيضلء املغرب

إي لن بللواتي عنوانه)ا(  الديدة  
إقلمة  يوسف  موالي  شلرع   ،3
تلمريرت  زنقة  الكتلني  الجيني2ال 
الدار   20050 طلبق   الدار البيضلء 

البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755826.
518I

FISCALEX MAROC

CHAKOH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
CHAKOH شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي  ملك اسية 
سمار مالس مزمك سائرة البور و لعة 
القليدات مالس حدون مراكش  - 

0000  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.92121

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
 10.000 مبلغ رأس للهل    CHAKOH
اإلوت لعي   مقرهل  معنوان  سرهم 
سائرة  مزمك  مالس  سمار  اسية  ملك 
البور و لعة القليدات مالس حدون 
املغرب  مراكش    0000  - مراكش  

نتيجة ل : ازمة في القطلع.
م حدس مقر التصفية ب ملك اسية 
سمار مالس مزمك سائرة البور و لعة 
 - مراكش   حدون  مالس  القليدات 

0000  مراكش املغرب. 
م عين:

م  كوهلي2  بلتريك   الديد)ة( 
عنوانه)ا( فرندل 0000 فرندل فرندل 
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ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   20 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117502.
519I

KAMMOURI AUDIT

TEAM SPIRIT ADVISORY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

KAMMOURI AUDIT
70 زنقة ليبورن ، 20500، الدار 

البيضلء املغرب
TEAM SPIRIT ADVISORY شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 
”بري ل مكتب” رقم 105، شقة 
16،طلبق 3،زامية 11  ينلير 

ممصطفى املعلني - 20000 الدار 
البيضلء  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 800 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TEAM : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SPIRIT ADVISORY
مدتشلر   : غرض الشركة بإيجلز 

في التديي2.
إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
شقة   ،105 رقم  مكتب”  ”بري ل 
16،طلبق 3،زامية 11  ينلير ممصطفى 
البيضلء   الدار   20000  - املعلني 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : الكغلط   هلور  الديدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد إس لعيل الفراري   :  500 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة هلور الكغلط  عنوانه)ا(  
حي   13 ش   3 ط  سبتة  زنقة    9
البيضلء   الدار   20503 املدتشفيلت 

املغرب.
الفراري  إس لعيل  الديد 
عنوانه)ا( كولف ستي ع لرة  8ا ش 
6 املدينة الخضراء بوسكورة  27182 

الدار البيضلء  املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة هلور الكغلط  عنوانه)ا(  
حي   13 ش   3 ط  سبتة  زنقة    9
البيضلء   الدار   20503 املدتشفيلت 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 17 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 5 2 75.
520I

PRESTACOMPTA

AGRO SMART SOLUTIONS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطلبق اامل ,تجزئة املدي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشلمة

1000 ، شيشلمة املغرب
 AGRO SMART SOLUTIONS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي عبد 
الكريم الخطلبي إقلمة وواس ع لرة 
109شقة 3 الطلبق 3 مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   12
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SMART SOLUTIONS
غرض الشركة بإيجلز :   -1 مقلمل 

في  ااشغلل املختلفة أم البنلء . 
  -2بلئع اآلالت  الفالحية .

  -3بلئع املواس الفالحية.
حي عبد   : عنوان املقر االوت لعي 
إقلمة وواس ع لرة  الخطلبي  الكريم 
 - مراكش   3 3 الطلبق  109شقة 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
0 3 حصة    : الديد هشلم زيتو  

بقي ة 100 سرهم للحصة .
  : بوكلميلة     القلسر  الديد عبد 
330 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
 330   : الديد عبد الكبي2 سسم  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
0 3 بقي ة   :  الديد هشلم زيتو  

100 سرهم.
الديد عبد القلسر بوكلميلة   : 330 

بقي ة 100 سرهم.
 330  : الكبي2 سسم   الديد عبد 

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  زيتو   هشلم  الديد 
  1000 شيشلمة  الزهراء  تجزئة 

شيشلمة املغرب.
بوكلميلة     القلسر  عبد  الديد 
الخضراء  املدي2ة  حي  عنوانه)ا( 
11القصر الكبي2  زنقة الشهلمة رقم 

92000 العرائش املغرب.
الديد عبد الكبي2 سسم  عنوانه)ا( 
بركلن  اللي ون  حي  اسطنبول  زنقة 

63300 بركلن املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  زيتو   هشلم  الديد 
  1000 شيشلمة  الزهراء  تجزئة 

شيشلمة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   25 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 8273.
521I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE WOOD WORK
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD MED V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

STE WOOD WORK  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي فلس، حي 
زينب، الدكلرات، بلوك  98، متجر 

رقم 23 - 30000 فلس، املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   29
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. WOOD WORK
نجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
ٲلحداسة،  ٲاملنيوم،  م  ألخشب 

أٲلشغلل.
عنوان املقر االوت لعي : فلس، حي 
متجر   ،98 بلوك   الدكلرات،  زينب، 

رقم 23 - 30000 فلس، املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : الديد  بنلني زيلتني  حلتم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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 250   : الديدة بنلني زيلتني كوثر 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة الغراري االسري�سي حدني 
 100 بقي ة  حصة   250   : يلس ين 

سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
حلتم  زيلتني   بنلني  الديد  
فلس،   30000 فلس،   عنوانه)ا( 

املغرب.
الديدة بنلني زيلتني كوثر عنوانه)ا( 

فلس،  30000 فلس،  املغرب.
الديدة الغراري االسري�سي حدني 
البيضلء  الدار  عنوانه)ا(  يلس ين 

26000 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد بنلني زيلتني  حلتم عنوانه)ا( 

فلس،  30000 فلس،  املغرب
الديدة بنلني زيلتني كوثر عنوانه)ا( 

فلس،  30000 فلس،  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   19 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3216.
522I

JURIS LEGAL

BMCI FINANCE
شركة املدله ة

مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
BMCI FINANCE »شركة 

املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 26, 

سلحة اامم املتحدة - 20000 الدار 
البيضلء املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.92739
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 يونيو 2020
ااسل�سي  النظلم  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيلت القلنون: مفقل 
للقلنون 20-19 املعدل بللقلنون -95

17 املتعلق بللشركلت املدله ة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 97 755.
523I

إئت لنية BKM لإلرشلسات

»STE LITNA »SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

إئت لنية BKM لإلرشلسات
رقم 10 تجزئة املركز مرزازات ، 

5000 ، مرزازات املغرب
STE LITNA »SARL«    شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز 
النقوب زاكورة زاكورة 7900  

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2723
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2018 ملي   10
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.   »LITNA »SARL
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العجالت بللتقديط.
مركز   : االوت لعي  املقر  عنوان 
النقوب زاكورة زاكورة 7900  زاكورة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  لحدن  مكرمي  الديد 
زاكورة    7900 النقوب زاكورة  سمار 

املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  مكرمي  الديد 
زاكورة    7900 النقوب زاكورة  سمار 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  لحدن  مكرمي  الديد 
زاكورة    7900 النقوب زاكورة  سمار 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
يونيو   05 بتلريخ  االبتدائية بزاكورة  

2018 تحت رقم 177.
52 I

PRESTACOMPTA

SMART AGRO SPACE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطلبق اامل ,تجزئة املدي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشلمة

1000 ، شيشلمة املغرب
SMART AGRO SPACE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي عبد 

الكريم  الخطلبي إقلمة وواس ع لرة 
109شقة 3  الطلبق 3 مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   26
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SMART AGRO SPACE
بلئع   1-  : بإيجلز  الشركة  غرض 

مواس الفالحة .  
-2 تركيب الري .

-3 مقلمل في ااشغلل املختلفة أم 
البنلء.

حي عبد   : عنوان املقر االوت لعي 
الخطلبي إقلمة وواس ع لرة  الكريم  
 - مراكش   3 الطلبق    3 109شقة 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : الديد عبد الرحيم مرمي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد س ي2 بوهلل  :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500  : الديد عبد الرحيم مرمي 

بقي ة 100 سرهم.
الديد س ي2 بوهلل  : 500 بقي ة 

100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
مرمي  الرحيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( تجزئة العزمزية  رقم 2057  

مراكش 1000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بوهلل   س ي2  الديد 
سعلسة  الدويهلة  بلسم  سمارايت  

مراكش 1000  مراكش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
مرمي  الرحيم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( تجزئة العزمزية  رقم 2057  

مراكش 1000  مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بوهلل   س ي2  الديد 
سعلسة  الدويهلة  بلسم  ايت   سمار 

مراكش 1000  مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 0  8.
525I

NADICOF

NADICOF
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

NADICOF
 N° 103 AV IBN HAYTAM Q.I

 SIDI BRAHIM 1er ETAGE FES ،
30000، FES MAROC
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NADICOF  شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

 N° 103 معنوان مقرهل اإلوت لعي
 AV IBN HAYTAM Q.I SIDI

 BRAHIM 1er ETAGE FES - 30000
.FES MAROC

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.63099
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تعيين   2020 نون23   12 املؤرخ في 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

NAJIHI  SARA ك دي2 محيد
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   30 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3397.
526I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

AL KAFAF IMMOBILIERE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

AL KAFAF IMMOBILIERE  شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع بي2 
أنزران، الرقم  52 الطلبق اامل  - 

20000 الدار البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.1 6167

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   1.000.000«
»000.000.  سرهم« إج  »5.000.000 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 
نون23 2020 تحت رقم 755363.

527I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

MAO PLAST
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة
 CASABLANCA CONSULTING

GROUP
 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA
 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC
MAO PLAST  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 شلرع 

مرس سلطلن الشقة رقم 3، الطلبق 
1  - 20000 الدار البيضلء  املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.  3171
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 شتن23   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»200.000 سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   300.000« إج   سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755366.
528I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

MIYAMO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

MIYAMO  شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الدار 
البيضلء، 12 شلرع مح د الدلسس 

طريق مديونة  - 20000 الدار 
البيضلء املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.272283
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 شتن23   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   3.500.000«
»1.500.000 سرهم« إج  »5.000.000 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755209.
529I

commerce et travaux du sahara 

RITAJ PESCA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

commerce et travaux du sahara
 N 113 BD CHABAB Tan Tan ،

82000، TAN TAN MAROC
RITAJ PESCA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
م عنوان مقرهل االوت لعي حي العوسة 

بلوك E الرقم 113 العيون حي 
العوسة بلوك E الرقم 113 العيون 

70000 العيون .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.27  5

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 02 غشت 2019 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 16 غشت 

2019 تحت رقم 2155/19.
530I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

BLL IMMO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،
CASABLANCA MAROC

BLL IMMO  شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 
اللة اليلقوت م زنقة العرعلر، 9 

إقلمة كلليس، الطلبق الرابع الشقة 
رقم 17  - 20000  الدار البيضلء  

املغرب..
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.371921

العلم  الج ع  ب قت�سى 
نون23   02 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020
سرهم«   20.000.000« قدره  ب بلغ 
إج   سرهم«   30.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   50.000.000«
الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755367.
531I

BCNG

 STE: FLORAL CURE SARL
A.U

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC
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 STE: FLORAL CURE SARL A.U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 265، 

شلرع الزرقطوني الطلبق 9 رقم92 
الدار البيضلء - 20050 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE:  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FLORAL CURE SARL A.U
اإلستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

مالتصدير.
 ،265  : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم92   9 الطلبق  الزرقطوني  شلرع 
الدار البيضلء - 20050 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:
  : رووح  مح د  الديد 
 100 بقي ة  حصة   100.000,00

سرهم للحصة .
 1.000  : رووح  مح د  الديد   

بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  رووح  مح د  الديد 
شلرع   1 رقم  ع لرة 6  أتري  إقلمة 
سعد بوو عة البيضلء 20050 الدار 

البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  رووح  مح د  الديد 

شلرع   1 رقم  ع لرة 6  أتري  إقلمة 
سعد بوو عة البيضلء 20050 الدار 

البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75582.
532I

PRESTACOMPTA

AUTO ECOLE GHAZA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطلبق اامل ,تجزئة املدي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشلمة

1000 ، شيشلمة املغرب
AUTO ECOLE GHAZA شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 
اامل شقة رقم 02 ع لرة رقم 1 
تجزئة النصر رقم   شيشلمة      - 

1000  شيشلمة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AUTO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ECOLE GHAZA
-1إقلمة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مدرسة لتعليم الديلقة..
الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 1 رقم  ع لرة   02 رقم  شقة  اامل 
 - شيشلمة       تجزئة النصر رقم   

1000  شيشلمة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
اع لرة  العلبدين  زين  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : اع لرة  العلبدين  زين  الديد   

1000 بقي ة 100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
اع لرة  العلبدين  زين  الديد 
عنوانه)ا( حي اامل شيشلمة   1000  

شيشلمة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
اع لرة  العلبدين  زين  الديد 
عنوانه)ا( حي اامل شيشلمة   1000  

شيشلمة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بلمنتلنوت   االبتدائية 
سون23 2020 تحت رقم 2020/ 38.
533I

EUREXMA

CARRE INVEST C.I
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
CARRE INVEST C.I شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 شلرع 
مرس الدلطلن الطلبق اامل رقم 3 

- 20000 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CARRE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.INVEST C.I
الت2ميج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للعقلر.
26 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
مرس الدلطلن الطلبق اامل رقم 3 - 

20000 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الوسغي2ي  الرفيع  عبد  الديد 
بقي ة  حصة   750   : الدفيلني  

75.000 سرهم للحصة .
 250   : الحر�سي   مفلء  الديدة 
حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الوسغي2ي  الرفيع  عبد  الديد 
الدارالبيضلء   عنوانه)ا(   الدفيلني  

20000  الدارالبيضلء  املغرب.
عنوانه)ا(   الحر�سي   الديدة مفلء 
20000  الدارالبيضلء   الدارالبيضلء  

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الوسغي2ي  الرفيع  عبد  الديد 
الدارالبيضلء   عنوانه)ا(   الدفيلني  

20000  الدارالبيضلء  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755373.
53 I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

S2F IMMO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

 CASABLANCA CONSULTING
GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91
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 BELEVEDERE- CASABLANCA
 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC
S2F IMMO  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الدار 
البيضلء، 150، زنقة 1، الحي 

الصنلعي موالي رشيد - 20000 
الدار البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.21 635

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 شتن23   15 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   500.000« قدره 
»000.000.  سرهم« إج  »500.000.  
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755365.
535I

AMDE

DATECHLINK SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DATECHLINK SARL AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

س ية اقلمة شهرزاس 3 الطلبق 5 
النخيل البيضلء املغرب 0 203 

CASABLANCA املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 13779

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
 DATECHLINK الوحيد  الشريك 
 100.000 SARL AU  مبلغ رأس للهل 
سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 
 5 الطلبق   3 شهرزاس  اقلمة  س ية 
 203 0 املغرب  البيضلء  النخيل 
 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA

قفل شركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
 5 الطلبق   3 شهرزاس  اقلمة  س ية 
 203 0 املغرب  البيضلء  النخيل 

CASABLANCA املغرب. 
م عين:

م  امعبو  فيصل   الديد)ة( 
مج وعة    الصدري  حي  عنوانه)ا( 
 20000 البيضلء    5 رقم   11 زنقة 
)ة(  ك صفي  املغرب  اللبيضلء 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755256.
536I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SOMAGRIL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
STE SOMAGRIL شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
لعيشية امالس سعيد الواس  - 23350 

قصبة تلسلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOMAGRIL
م  البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااشغلل العلمة
التجلرة.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 23350 لعيشية امالس سعيد الواس  - 

قصبة تلسلة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
العدرامي  الكريم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( امالس بوتلتشة امالس يوسف 
قصبة   23350 الواس   سعيد  امالس 

تلسلة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
العدرامي  الكريم  عبد  الديد 
عنوانه)ا( امالس بوتلتشة امالس يوسف 
قصبة   23350 الواس   سعيد  امالس 

تلسلة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  االبتدائية بقصبة تلسلة  

نون23 2020 تحت رقم 111.
537I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE FRIGO FALK
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

STE FRIGO FALK شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
املهي2زات رقم 10 - 23350 قصبة 

تلسلة املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.571

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23   05 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   16.500.000«
»500.000 سرهم« إج  »17.000.000 
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  االبتدائية بقصبة تلسلة  

نون23 2020 تحت رقم 112.
538I

FIDUCOJ

STE BAROUDI CANAL
إعالن متعدس القرارات

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE BAROUDI CANAL  »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة ذات 
الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
الحدن الثلني رقم 39 - 550 6 

وراسة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
. 20 15

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في  2 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
من  اإلوت لعي  املقر  تحويل  مليلي:  
وراسة   39 شلرع الحدن الثلني رقم 
مكرر   07 اج  حي العيون املحل رقم 

حل�سي بالل وراسة
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
ابراهيم   الديد برمسي  تعيين  مليلي: 
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مالديدة   FH9192 رقم  ب.ت.م. 
 FH31131 سرسمر نجلة  ب.ت.م. رقم

مدي2ين متشلركين للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم البند  0: الذي ينص عل  
حي  تعيين املقر اإلوت لعي في   مليلي: 
مكرر حل�سي   07 العيون املحل رقم 

بالل وراسة
بند رقم البند 16: الذي ينص عل  
ابراهيم   الديد برمسي  تعيين  مليلي: 
مالديدة   FH9192 رقم  ب.ت.م. 
 FH31131 سرسمر نجلة  ب.ت.م. رقم

مدي2ين متشلركين للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 1 28.

539I

AUDEC EXPERTISE

CONTRACTA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
CONTRACTA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 21  زنقة 
بلبوم طلبق 1, مكتب 31, حي لكلر, 

الدار البيضلء - 20000 الدار 
البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81251

 19 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CONTRACTA

كل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الحرف.
21  زنقة  عنوان املقر االوت لعي : 

حي لكلر,   ,31 مكتب   ,1 بلبوم طلبق 

الدار البيضلء - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد عث لن اللوسعي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عث لن اللوسعي عنوانه)ا( 
 10 5 شقة  10 زنقة بوعرفة الطلبق 

20000 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عث لن اللوسعي عنوانه)ا( 
 10 5 شقة  10 زنقة بوعرفة الطلبق 

20000 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.

5 0I

ات لنية الحر

JANAH DECORAT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ات لنية الحر

229 تجزئة ابن تلشفين ازجي مراكش 

مراكش منلرة، 0000 ، مراكش 

املغرب

JANAH DECORAT شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 229 

تجزئة ابن تلشفين   مراكش  0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
99  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2019 شتن23   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 JANAH : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.DECORAT
غرض الشركة بإيجلز : - 

الخشب  عل   مالنقش  النجلرة  
ماملعلسن

الكهربلء 
التصدير ماالستي2اس.

 229  : االوت لعي  املقر  عنوان 
تجزئة ابن تلشفين   مراكش  0000  

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : بوبكر  ونلح   الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد ونلح  بوبكر عنوانه)ا( حي 
صوكومل 1 رقم 709  0000  مراكش 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد ونلح  بوبكر عنوانه)ا( حي 
صوكومل 1 رقم 709  0000  مراكش 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
10 أكتوبر  بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2019 تحت رقم 91 8.

5 1I

JURIS INVEST PARTNERS

CAMPBELL FAMILY TRUST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS INVEST PARTNERS
ويت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معرمف الدار 
البيضلء، 20270، الدار البيضلء 

املغرب
 CAMPBELL FAMILY TRUST

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 131 شلرع 
 . -      11B انفل اقلمة ازير مكتب رقم

الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CAMPBELL FAMILY TRUST
م  اقتنلء   : غرض الشركة بإيجلز 

اسارة العقلرات.
 131  : االوت لعي  املقر  عنوان 
      11B شلرع انفل اقلمة ازير مكتب رقم

- . الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
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 FARHANG الديدة 

حصة   DOMINIQUE :  1.000

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 FARHANG الديدة 

 MARINE  )عنوانه)ا DOMINIQUE

 DR  207-1 25 V7T 1B9

VANCOUVER  كندا.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 BRAHIM IMADIOUNI الديد 

الدلحل  الشراكي  سمار  عنوانه)ا( 

26100 برشيد املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756112.

5 2I

FIDUCIAIRE ENNOUR

EBERTEL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

EBERTEL شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

االرووان الرقم 126 حي الراحة 

بوسيجور الدار البيضلء  - 20200 

الدار البيضلء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 00589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 يوليوز   03 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
بوزكري   )ة(  الديد  تفويت 

2.000 حصة اوت لعية من  الصلبر 

أصل 5.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( 

مح د ص23ي بتلريخ 29 يونيو 2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 12 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 753838.
5 3I

EURODEFI MANAGEWELL

SMART EDUCATORS PRIVE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 SMART EDUCATORS PRIVE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 119 شلرع 
عبد املومن الطلبق 2 رقم 22 الدار 
البيضلء - 20360 الدار البيضلء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.  3975

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   26 املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
  SMART EDUCATORS PRIVE
مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم معنوان 
عبد  شلرع   119 اإلوت لعي  مقرهل 
الدار   22 رقم   2 الطلبق  املومن 
البيضلء  الدار   20360  - البيضلء 
املغرب نتيجة ل : فقدان العديد من 

الع الء بدبب مبلء كوفيد 19.
 ,119 ب  التصفية  مقر  حدس  م 
 BD ABDELMOUMEN PORTE
الدار   22 2EME ETAGE - 20360

البيضلء املغرب. 
م عين:

كوهن  الديدة غيتة    الديد)ة( 
الطلبق  زنقة بالص   13 م عنوانه)ا( 
الدار   20000 املدتشفيلت  حي   0 
البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755950.

5  I

karama conseil

STE TRIPLE TECH SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس، 

30000، فلس املغرب
  STE TRIPLE TECH SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 1 
االقلمة 33 زنقة اسلمة بن زيد  

شلرع الجيش امللكي فلس  - 30000 
فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. TRIPLE TECH SARL AU
غرض الشركة بإيجلز : التجلرة في 
مواس التنظيف/ االشغلل املختلفة م 

البنلء .
 1 رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 
االقلمة 33 زنقة اسلمة بن زيد  شلرع 
فلس   30000  - الجيش امللكي فلس  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة حيلة الورسي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديدة حيلة الورسي  
زنقة 16 رقم 8  حي زبيدة عين هلرمن 

فلس  30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديدة حيلة الورسي  
زنقة 16 رقم 8  حي زبيدة عين هلرمن 

فلس  30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 01/2020 3.

5 5I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE BEN OUABI FRERES بن 
وابي فرير

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

STE BEN OUABI FRERES بن 

مابي فرير   شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ايت علي 

اميضر - 5800  تنغي2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5 87

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   25 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

عبد العزيز بن  )ة(  تفويت الديد 

مابي 50  حصة اوت لعية من أصل 

900 حصة لفلئدة  الديد )ة( امح د 

بن مابي بتلريخ 25 نون23 2020.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بورزازات  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 892.
5 6I

JURIS LEGAL

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY

إعالن متعدس القرارات

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 APPOLLO PETROLEUM
COMPANY »شركة  املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 281 

املنطقة الصنلعية ونوب غرب - 
28000 املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.17253

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 25 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
شركة  من  القلنوني  الشكل  تحويل 
شركة  إج    ذات مدؤملية محدمسة 

مدله ة
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مجلس  أعضلء  أمل  تعين  مليلي: 
الديد   : ب  اامر  ميتعلق  االسارة 
عبد  الديد  بوعبيد،  يوسف 
 SITOY الشركة  العدري،  الحلفظ 
طرف  من  م تلة   HOLDING
الشركة  بوعبيد،  إس لعيل  الديد 
KHATAWAT HOLDING م تلة من 

طرف الديد عبد الحلفظ العدري.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الشكل القلنوني 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 1591.
5 7I

ICOMPTAMIX

STE SOBIRAGO-ZET
إعالن متعدس القرارات

ICOMPTAMIX

 BLOC 3 NR 98 RUE ESSAOUIRA

Q.I ، 80000، AGADIR maroc

STE SOBIRAGO-ZET »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

 DR :معنوان مقرهل االوت لعي

 BENANFRER EL KLEA AIT

 MELLOUL INZEGANE - 80000

.AGADIR  MAROC

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.6963

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 19 ملي  201

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 املقر االوت لعي

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مليلي: تعيين الديد عبد الرزاق اكن 

ك تصرف بللشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم ---------: الذي ينص عل  

مليلي: -------------

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   11 بتلريخ  بلنزكلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 1956.

5 8I

شركة مدتأمنة الحنصلجي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

ANID TD SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

شركة مدتأمنة الحنصلجي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شلرع املتنبي الطلبق االمل بني 
مالل 20 شلرع املتنبي الطتبق االمل 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

ANID TD SARL  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي بقصبة 
تلسلة مزارية امالس س لعيل - 23350 

قصبة تلسلة املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.1259

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   8. 79.200«
 8.579.200« إج   سرهم«   100.000«
مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  االبتدائية بقصبة تلسلة  

سون23 2020 تحت رقم 115.
5 9I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 SARSSI OUAHLAGH SARL
AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 123
47900، ZAGORA ZAGORA

 SARSSI OUAHLAGH SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار حدبة 
تزرمت ت كرمت زاكورة - 7602   

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SARSSI : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.OUAHLAGH SARL AU
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجلز 

البنلء بللتقديط.
عنوان املقر االوت لعي : سمار حدبة 
   7602  - زاكورة  ت كرمت  تزرمت 

زاكورة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد محداش مح د عنوانه)ا( 
زاكورة  ت كرمت  ت كرمت  سمار 

7602   زاكورة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد محداش مح د عنوانه)ا( 
زاكورة  ت كرمت  ت كرمت  سمار 

7602  زاكورة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   13 بتلريخ  االبتدائية بزاكورة  

2020 تحت رقم 372.
550I

FIDUCOJ

STE MEDBAY NEGOCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE MEDBAY NEGOCE شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي طريق 
الشهداء رقم 302 - 550 6 وراسة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33325

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

مح د  بي�سي   )ة(  تفويت الديد 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

أكتوبر   28 بتلريخ  رضوان  اسرميش 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   02 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2818.

551I

CAGECO

DITTA SERVICE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO

29 شلرع مح د الدلسس ع لرة ف2 

الرقم 10 الدار البيضلء ، 20500، 

الدارالبيضلء املغرب

DITTA SERVICE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مج وعة 

التقدم 2-17 الطلبق 2 سيدي 

ال23نو�سي - 20600 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DITTA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SERVICE

اإلست2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالتصدير مختلف ااوهزة مااسمات 

الحديدية.

عنوان املقر االوت لعي : مج وعة 

سيدي   2 الطلبق   2-17 التقدم 

الدارالبيضلء   20600  - ال23نو�سي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : قبالل  عزالدين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 : قبالل  عزالدين  الديد   

100حصة  مقدومة  10000سرهم 

100 سرهم للحصة بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عزالدين قبالل عنوانه)ا( 

م  ي  ح   2 7 رقم  الشبلنلت  تجزئة 

الربلط 10010 الربلط املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عزالدين قبالل عنوانه)ا( 

م  ي  ح   2 7 رقم  الشبلنلت  تجزئة 

الربلط 10010 الربلط املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756109.

552I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

 BUREAU ETUDE

 ATLASINGENIERIE ET

CONSEIL TECHNIQUE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

 BUREAU ETUDE
 ATLASINGENIERIE ET CONSEIL

TECHNIQUE شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 26 
تجزئة الزهرة - 000 5 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
متبوعة  الشركة  تد ية 
ب ختصر  اإلقتضلء  عند 
 BUREAU ETUDE  : تد يتهل 
 ATLASINGENIERIE ET CONSEIL

.TECHNIQUE
 BUREAU : غرض الشركة بإيجلز
 D’ETUDE CONSEIL SUIVIS ET

.EXPERTISES TECHNIQUE
رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 
خنيفرة   5 000  - تجزئة الزهرة   26

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : زكيلت  اس لعيل  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد مح د امنزم :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد اس لعيل زكيلت عنوانه)ا( 
تجزئة رولل   01 حي املدي2ة   91 رقم 

املطلفئ 12000 ت لرة املغرب.
عنوانه)ا(  امنزم  مح د  الديد 
قصر تاللت  52600 تنجداس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد اس لعيل زكيلت عنوانه)ا( 

تجزئة رولل   01 حي املدي2ة   91 رقم 
املطلفئ 12000 ت لرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 326.

553I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

BUILDING MS-H
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب
BUILDING MS-H شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي ايت 

بني�سي ايت لحدن اسعيد  - 000 5 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BUILDING MS-H
اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة م مفلمضة .
ايت   : االوت لعي  املقر  عنوان 
بني�سي ايت لحدن اسعيد  - 000 5 

خنيفرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : سرميش  حدن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : علطف  محدين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سرميش  حدن  الديد 
اسعيد   لحدن  ايت  بني�سي  ايت 

000 5 خنيفرة املغرب.
الديد محدين علطف عنوانه)ا( 
امللو  حي   06 رقم  مكرر   76 زنقة 

اغري3ن  000 5 خنيفرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سرميش  حدن  الديد 
اسعيد   لحدن  ايت  بني�سي  ايت 

000 5 خنيفرة املغرب
الديد محدين علطف عنوانه)ا( 
امللو  حي   06 رقم  مكرر   76 زنقة 

اغري3ن  000 5 خنيفرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم  32.
55 I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

TIJANIJAD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب
TIJANIJAD شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي ايت خل بن 
سعيد ايت بلجي  - 000 5 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TIJANIJAD

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة - كراء االليلت .

ايت   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 5 000  - بلجي   ايت  بن سعيد  خل 

خنيفرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد التجلني اوضور  :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد التجلني اوضور  عنوانه)ا( 

خنيفرة   5 000 حي ال23كة    57 رقم 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد التجلني اوضور  عنوانه)ا( 

خنيفرة   5 000 حي ال23كة    57 رقم 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم 325.

555I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

REDAZI-LUB
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 نشلط الشركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

REDAZI-LUB شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي حي القلئد 

اسريس رقم 18 حي السي2ي - 000 5 

خنيفرة املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.3093

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تغيي2   2020 نون23   23 املؤرخ في 

الزيوت  »بلئع  من  الشركة  نشلط 

نقل   - الغيلر  بلئع قطع   - التشحيم 

البضلئع« إج  »بلئع الزيوت التشحيم 

- بلئع املحرمقلت - نقل البضلئع«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم 321.

556I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

SUPER-BRICOLAGE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

SUPER-BRICOLAGE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي رقم 228 

تجزئة الزهرة - 000 5 خنيفرة 

املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

2899

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم حذف   2020 نون23   03 املؤرخ في 

اانشطة التللية من نشلط الشركة 

الحلجي :

املفلمضة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   17 بتلريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2020 تحت رقم 308.

557I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

QUINCAILLERIE ZAYANE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

إنشلء فرع تلبع للشركة

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

QUINCAILLERIE ZAYANE  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 121 

حي ايخلمن  - 000 5 خنيفرة 

املغرب.

إنشلء فرع تلبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3027

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 27 غشت 2020 تقرر إنشلء 

فرع  تلبع للشركة  تحت التد ية - م 

 11 زنقة   161 بللعنوان رقم  الكلئن 

الدار البيضلء   20650  - حي ال23كة  

املغرب م املدي2 من طرف الديد)ة( 

حر عبد الرزاق .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2020 تحت رقم 319.

558I

شركة ألتي2فيد ش.م.م

BUREAU TECHNIQUE-

GENIE CIVILE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة ألتي2فيد ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجلح 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

 BUREAU TECHNIQUE-GENIE

CIVILE شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : بلوك 02 

رقم 7  حي ملصل  - 000 5 خنيفرة 

املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.2715

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

BUREAU TECHNIQUE- حل 

GENIE CIVILE شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

معنوان  سرهم   30.000 رأس للهل 

  7 رقم   02 مقرهل اإلوت لعي بلوك 

خنيفرة املغرب   5 000  - حي ملصل  

لنشلط  الكلي  اللتوقف  نتيجة 

الشركة.

م عين:

م  الدلكت  مح د   الديد)ة( 

عنوانه)ا( بلوك 02 رقم 7  حي ملصل  

)ة(  000 5 خنيفرة املغرب ك صفي 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 02 مفي بلوك   2020 نون23   12 بتلريخ 

000 5 خنيفرة   - 7  حي ملصل   رقم 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2020 تحت رقم 313.

559I

SAGHROU CONSULTING

مدرسة الميور الخاصة
شركة املحلصة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SAGHROU CONSULTING

6 ع لرة ب القدس2 سيدي 

ال23نو�سي الدار البيضلء ، 26200، 

الدار البيضلء املغرب

مدرسة الميور الخلصة شركة 

املحلصة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 6 

إقلمة ح و   القدس ال23نو�سي الدار 

البيضلء - 5800  تنغي2 املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم  
تحويل  املقر االوت لعي الحلجي 

للشركة من »رقم 6 إقلمة ح و   
القدس ال23نو�سي الدار البيضلء - 

5800  تنغي2 املغرب« إج  »حي تحيت 
طريق تج لست تنغي2 - 20610 الدار 

البيضلء  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 26100.

560I

كوفنزي

كوفنزي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كوفنزي

29 شلرع ع ر ابن االس الطلبق 3 
رقم 26 ، 90000، طنجة املغرب
كوفنزي شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 29 شلرع 
ع ر ابن االس الطلبق 3 رقم 26 

طنجة 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
109535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   1 
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : كوفنزي.
صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النديج.
29 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
 26 رقم   3 الطلبق  االس  ابن  ع ر 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : ه دلسية  مليد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مليد ه دلسية عنوانه)ا( 
 90000  9 رقم   13 حي املجد املج ع 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مليد ه دلسية عنوانه)ا( 
 90000  9 رقم   13 حي املجد املج ع 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   10 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6180.

561I

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

VITAL AUTO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

٢١٤، محج الحدن الثلني تيدي2 ١ ، 

0، برشيد املغرب

VITAL AUTO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 

ون2ال الكتلني م شلرع ابن خلدمن - 

26100 برشيد  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9 77

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   27 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الهيبة  مريم   )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

نون23   27 بتلريخ  برشيد   اس لعيل  

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1110.

562I

EURODEFI

LUX TRADING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
LUX TRADING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة س ية 
إقلمة شهرزاس3 الطلبق 5 رقم 22 
النخيل - 20360 الدار البيضلء 

املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3790 5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 نون23   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»990.000.  سرهم« أي من »10.000 
عن  سرهم«   5.000.000« إج   سرهم« 
إسملج احتيلطي أم أربلح أم    : طريق 

عالمات إصدار في رأس امللل.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756035.

56 I

EURODEFI

REVIVAL RUGS MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
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 REVIVAL RUGS MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 119 شلرع 
عبد املومن الطلبق الثللت رقم 20 - 

20360 الدار البيضلء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 50231

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 غشت   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
  SOCIETE )ة(  الديد  تفويت 
حصة   REVIVAL RUGS INC 100
حصة   100 أصل  من  اوت لعية 
 BENJAMIN )ة(  الديد  لفلئدة  
غشت   28 بتلريخ   LAWRENCE

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756033.
566I

EURODEFI

HARD TRADING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
HARD TRADING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي طريق  11 
بوسكورة و لعة بوسكورة ع للة 
النواصر الدار البيضلء - 20000 

الدار البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.377677

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«    .000.000«
»1.000.000 سرهم« إج  »5.000.000 
سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 

أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755992.

568I

CORPORATE AUDIT GROUP

VISIO MAGHREB
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

VISIO MAGHREB  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: برج علجي 

3، متجر س 22، شلرع سيدي مح د 

بن عبد هللا، ملرينل،  - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 39  83

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

الحصص  تفويت  عل   املصلسقة 

وديد  شريك  مقبول  االوت لعية 

 GROUPE  ) شركة  شخص  في 
التجلري  TADLAOUI SAالسجل 

-الدار البيضلء رقم 60977 )

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755792.

570I

CORPORATE AUDIT GROUP

BABY FOOD MAGHREB
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

BABY FOOD MAGHREB »شركة  

املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 5، زنقة 

سجل لسة، بلفدير - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.80805

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  0 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

مجلس  أعضلء  تعيين   -

:  الديد مح د أسيب حدين  اإلسارة 

حلمل  الجندية  )مغربي  تدالمي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

مريم حدين  الديدة    ،)C13720 

حلملة  الجندية،  )مغربية  تدالمي  

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

يلس ينة  الديدة     )BE788552

الجندية،  )مغربية  تدالمي  حدين 

حلملة لبطلقة التعريف الوطنية رقم 

BE820 10(   الديدة بديعة حرشلفي 

لبطلقة  حلملة  الجندية،  )مغربية 

  (C35 670 التعريف الوطنية رقم

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

الشركة  رأس لل  خفض   -

من 10.000.000 سرهم اج  300.000 

سرهم   

قرار رقم .: الذي ينص عل  مليلي: 

أعضلء  و ع  مدامالت  ب قت�سى  م 

 2020 نون23   5 مجلس اإلسارة بتلريخ 

أسيب  مح د  الديد  تعيين  قرر 

الجندية  )مغربي  تدالمي  حدين 

حلمل لبطلقة التعريف الوطنية رقم 
 C13720( رئيس مدير علم

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6.: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75593.

571I

الحدين فلضيل

GZAGHERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

الحدين فلضيل

مكتب رقم 15، املج ع املنهي ،تجزئة 

2 شلرع عالل الفل�سي، إقلمة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

GZAGHERS  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  املحل 

التجلري رقم 02 م 03 ع لرة رقم 0  

،اإلزسهلر،مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.938 9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم تعيين  28 يوليوز  املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

كزاغلر  الحدين ك دي2 محيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم  11795.

572I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANS EXPRESS TADLAOUI
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
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  TRANS EXPRESS TADLAOUI

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: برج 

املحيطلت 3، متجر س  2، شلرع 

سيدي مح د بن عبد هللا،  - 20000 

الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.  60835

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 17 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

الحصص  تفويت  عل   املصلسقة 

وديد  شريك  مقبول  االوت لعية 

 GROUPE  ) شركة  شخص  في 
التجلري  TADLAOUI SAالسجل 

-الدار البيضلء رقم 60977 )

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

املقدملت

بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755790.

573I

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

VITAL AUTO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

٢١٤، محج الحدن الثلني تيدي2 ١ ، 

0، برشيد املغرب

VITAL AUTO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 

ون2ال الكتلني م شلرع ابن خلدمن - 

26100 برشيد املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9 77
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»100.000 سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   200.000« إج   سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 
الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1110.

575I

CABINET CADRE CONSEIL

VIA SUD SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

VIA SUD SARL AU شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار او و 

ت زموط زاكورة - 7073  زاكورة 
املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.108667
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 18 شتن23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
»سمار او و ت زموط زاكورة - 7073  
 1 رقم  »الشقة  إج   املغرب«  زاكورة 
معزمزية   50 تجزئة  االمل  الطلبق 
مراكش     0100  - مراكش  املدلر 

املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكورة  بتلريخ 09 أكتوبر 

2020 تحت رقم 328.

576I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ILYASSE CASH

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،ع لرة 16، زنقة أ، شلرع 

الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكنلس املغرب

ILYASSE CASH شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : ع لرة 

1700، الطلبق االر�سي رقم 1، 

مرولن 2 - 50070 مكنلس املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 5009

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 نون23   20 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ILYASSE CASH حل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

ع لرة 1700، الطلبق االر�سي رقم 1، 

مكنلس املغرب    50070  -  2 مرولن 

نتيجة ل املنلفدة.

م عين:

م  العراي�سي  اليلس   الديد)ة(  

الطلبق   ،1700 ع لرة  عنوانه)ا( 

 50070  2 مرولن   ،1 رقم  االر�سي 

مكنلس  املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

ع لرة  مفي   2020 نون23   20 بتلريخ 

 ،1 رقم  االر�سي  الطلبق   ،1700

مرولن 2 - 50070 مكنلس املغرب .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 631.

577I

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

VITAL AUTO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

إئت لنية أڤوني2 أمنت2بريز

٢١٤، محج الحدن الثلني تيدي2 ١ ، 

0، برشيد املغرب

VITAL AUTO  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 

ون2ال الكتلني م شلرع ابن خلدمن - 

26100 برشيد  املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9 77

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   27 املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( برشيد 

اس لعيل  ك دي2 محيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1110.

578I

CORPORATE AUDIT GROUP

DELTA HYGIENE
إعالن متعدس القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

5  , شلرع عبد املومن، الطلبق 

الخلمس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc

DELTA HYGIENE »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 5، زنقة 

سجل لسة، بلفيدير - 20000 الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 3821

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 25 نون23 2020
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تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1.: الذي ينص عل  مليلي: 

التدالمي  مج وعة  شركة  قبول 

وديد  كشريك  مدله ة  شركة 

بللشركة

قرار رقم 2.: الذي ينص عل  مليلي: 

 100.000 من  الشركة  رأس لل  رفع 

عن  سرهم     5.000.000 إج   سرهم 

اوت لعية  حصص  تحرير  طريق 

لفلئدة  بللكلمل  مخصصة  نقديل 

التدالمي  مج وعة  شركة  الشريك 

شركة مدله ة

عل   ينص  الذي   :.3 رقم  قرار 

مليلي: تغيي2 الصفة القلنونية للشركة 

لتصبح شركة محدمسة املدؤملية

قرار رقم  .: الذي ينص عل  مليلي: 

تعديل القلنون ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الرأس لل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755521.

579I

STE VOENYX  فينكس 

STE VOENYX شركة فينكس
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE VOENYX  فينكس

1 شلرع سلوان امزمرن الحدي ة ، 

32250، الحدي ة املغرب

 STE VOENYX شركة فينكس

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 1 شلرع 

سلوان امزمرن الحدي ة - 32250 

الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   1 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.STE VOENYX فينكس

التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالتجلرة االلكت2منية .

ال23مجة .

استي2اس متصدير ..

شلرع   1  : عنوان املقر االوت لعي 

 32250  - الحدي ة  امزمرن  سلوان 

الحدي ة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد و لل ال3زميقي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد و لل ال3زميقي عنوانه)ا( 

الحدي ة  امزمرن  سلوان  شلرع   5

32250 الحدي ة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد و لل ال3زميقي عنوانه)ا( 

الحدي ة  امزمرن  سلوان  شلرع   5

32250 الحدي ة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللحدي ة  بتلريخ 16 نون23 

2020 تحت رقم 735.

580I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة بني مالل خنيفرة - 

ملحقة خنيفرة

MAROUIK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة بني 

مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 

بخنيفرة الحي االساري -  طريق 

تلسلة، 000 5، خنيفرة املغرب

MAROUIK شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الدعلسة ايت اسحلق  القبلب 

000 5 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   07

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MAROUIK

غرض الشركة بإيجلز : التشجي2

الدقي بللتنقيط

اشغلل مختلفة للبنلء.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

القبلب  اسحلق   ايت  الدعلسة 

000 5 خنيفرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد بختوش مرمان 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد بختوش مرمان عنوانه)ا( 

 51200 الثكنة العدكرية الحلوب  

الحلوب املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد بختوش مرمان عنوانه)ا( 

 51200 الثكنة العدكرية الحلوب  

الحلوب املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم 323.

582I

SOCOJUFI SARL

SARA 10
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

SARA 10 شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10 زنقة 

الشرارسة سرب لوبيال بوركون - 

0 200 الدارالبيضلء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 09513

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 ف23اير   25 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الدريدية  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   280 سكرامي 

)ة(  الديد  300 حصة لفلئدة   أصل 

 25 بتلريخ  بدتجيب  الرحيم   عبد 

ف23اير 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755333.

583I
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CABINET EL BAGHDADI

ANAZAR TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET EL BAGHDADI

 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

ANAZAR TRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي املجد 

زنقة 11 رقم 31 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ANAZAR TRANS

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الطرقي للدلع.

عنوان املقر االوت لعي : حي املجد 
طنجة   90000  -  31 رقم   11 زنقة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  00   : اسريس  الديلح  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 200   : زكريلء  الديلح  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 200   : يلسين  الديلح  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد الديلح ح زة :  200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الديلح اسريس عنوانه)ا( 
 90000  31 رقم   11 حي املجد زنقة 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  زكريلء  الديلح  الديد 
 90000 31 11 رقم   حي املجد زنقة  

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  يلسين  الديلح  الديد 
 90000 31 11 رقم   حي املجد  زنقة 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  ح زة  الديلح  الديد 
 90000 31 11 رقم  حي املجد  زنقة  

طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  زكريلء  الديلح  الديد 
 90000  31 رقم   11 زنقة  حي املجد  

طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7029.

58 I

BRI consulting Group

مدرسة دومس الخاصة
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

BRI consulting Group
 centre d›affaire ahsain ,01

 Avenue Mohamed IV، 70000،
Laâyoune Maroc

مدرسة سممس الخلصة شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مدينة 
الوحدة بلوك ج رقم 799 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33705
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : مدرسة 

سممس الخلصة.

التعليم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالتكوين الخلص.

مدينة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 70000 -  799 الوحدة بلوك ج رقم 

العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بورحيم  سنية  الديدة 

شلرع القل�سي عيلض رقم 99 71000 

بوودمر املغرب.
الخبلزي  علجي  مح د  الديد 

 707 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 

 70000 الح راء  الدلقية  ثلنوية 

العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بورحيم  سنية  الديدة 

شلرع القل�سي عيلض رقم 99 71000 

بوودمر املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   05 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2656.

586I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE 3D STRUCTURES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE 3D STRUCTURES شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب رقم 

2 الحي الحدني و لعة شيشلمة عل  

الطريق الوطنية رقم 8 - 1000  

شيشلمة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.3D STRUCTURES

-اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء ماالشغلل املختلفة.

مكتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم 2 الحي الحدني و لعة شيشلمة 

عل  الطريق الوطنية رقم 8 - 1000  

شيشلمة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

2.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 6.000   : اهبلني  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 6.000   : اهبلني  خللد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 8.000   : الغلزي  لحدن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

اهبلني عنوانه)ا(  ابراهيم  الديد 

  1000 امزمضة   توي�سي  سمار 

شيشلمة املغرب.

عنوانه)ا(  اهبلني  خللد  الديد 

 73000  20 رقم  املقلممة  شلرع 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا(  الغلزي  لحدن  الديد 
 73000 رقم    الذهب  ماسي  زنقة 

الداخلة املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اهبلني  خللد  الديد 

 73000  20 رقم  املقلممة  شلرع 

الداخلة املغرب

عنوانه)ا(  الغلزي  لحدن  الديد 

 73000 رقم    الذهب  ماسي  زنقة 

الداخلة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بلمنتلنوت   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 17/2020 .

587I

AROBASE CONSULTING ارمبلس كونديلتينغ

INVECO PHARMA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

 AROBASE ارمبلس كونديلتينغ

CONSULTING

شلرع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 

اقلملت البيضلء الع لرة K الطلبق 

الخلمس الشقة 52 املعلريف ، 

20370، الدار البيضلء املغرب

INVECO PHARMA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 3  

املنطقة الصنلعية أمالس صللح 

قطلع 1-3 بوسكورة الدار البيضلء - 

27182 الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 15619

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2019 تقرر حل  30 شتن23  املؤرخ في 

ذات  شركة   INVECO PHARMA

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   2.000.000

الصنلعية  املنطقة    3 اإلوت لعي 

أمالس صللح قطلع 3-1 بوسكورة الدار 

البيضلء  الدار   27182  - البيضلء 

في  الشرمع  لعدم  نتيجة  املغرب 

النشلط .

م عين:
هللا   عبد  موالي  الديد)ة( 
بلرك  سنت2ال  عنوانه)ا(  م  الع رامي 
الدار   27182 بوسكورة   22 رقم 
البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
  3 مفي   2020 شتن23   30 بتلريخ 
صللح  أمالس  الصنلعية  املنطقة 
3-1 بوسكورة الدار البيضلء -  قطلع 

27182 الدار البيضلء املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 28 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 752117.

589I

SOCOJUFI SARL

EVENT TRAVEL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC

EVENT TRAVEL شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 165 شلرع 

عبد املومن رقم 81 املعلريف - 
0 203 الدارالبيضلء املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.281113
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 12 ملرس 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 81 رقم  املومن  عبد  شلرع   165«
الدارالبيضلء   203 0  - املعلريف 
الدمرة  ماس  »شلرع  إج   املغرب« 
 - االلفة   حي   27 رقم   1 االزهري 

0 202 الدارالبيضلء  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 95 753.

590I

ste cofiguer sarl

STE ZBIR HOUCINE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE ZBIR HOUCINE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

عالل بن عبد هللا  - 35100 

ورسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 69

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   17 املؤرخ في 

محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

 STE ZBIR الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 مبلغ رأس للهل    HOUCINE

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

 35100  - تجزئة عالل بن عبد هللا  

ورسيف املغرب نتيجة ل : لم تحقق 

االهداف التي اسدت من اولهل.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

عالل بن عبد هللا  - 35100 ورسيف 

املغرب. 

م عين:

الديد)ة( حدين  زبي2 م عنوانه)ا( 

 35100 هللا  عبد  بن  عالل  تجزئة 

)ة(  ك صفي  املغرب  ورسيف 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 937/2020.

591I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد م عبد 
الكريم الخطلبي،ع لرة مركز أع لل 
وليز،  الطلبق الثللث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب
HASSIB CAR شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي امللك 
 MAISON POLIZZI املدمى

JOSEPHINE STUPPA 22 زنقة 
القبطلن كلبرمن ،الطلبق الرابع 

شقة رقم 17 وليز 0000  مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.8 771
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 MAISON POLIZZI »امللك املدمى 
زنقة   JOSEPHINE STUPPA 22
الرابع  ،الطلبق  كلبرمن  القبطلن 
مراكش    0000 وليز   17 شقة رقم 
ريلض  املدمى  »امللك  إج   املغرب« 
مراكش     0000  -   1 رقم  الدالم، 

املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم   1179.

592I

SOFACO

في-إكيپمون
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SOFACO
 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 12

VN FES ، 30000، FES MAROC
في-إكيپ ون شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
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معنوان مقرهل اإلوت لعي 17 شلرع 
سلن لويس الدعلسة فلس - 30000 

فلس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
في-  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

إكيپ ون.
غرض الشركة بإيجلز : بيع م شراء 

ااوهزة م املعدات الالزمة لل قلهي.
17 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
 30000  - سلن لويس الدعلسة فلس 

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : اغيل  بني  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : اغيل  بني  أح د  الديد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مح د بني اغيل عنوانه)ا( 
امالس ح و امالس الطيب فلس 30000 

فلس املغرب.
الديد  أح د بني اغيل عنوانه)ا( 
امالس ح و امالس الطيب فلس 30000 

فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د بني اغيل عنوانه)ا( 
امالس ح و امالس الطيب فلس 30000 

فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 70 3.
593I

LAAJEB ACCOUNTING

INGINEERING TECH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

INGINEERING TECH شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 30 ، شقة 

رقم 08 شلرع موالي  أح د الوكيلي   

- 10000 الربلط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.11 965

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  22 شتن23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ    INGINEERING TECH

معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 

 08 30 ، شقة رقم  مقرهل اإلوت لعي 

شلرع موالي  أح د الوكيلي   - 10000 

الربلط املغرب نتيجة ل : عدم إمكلنية 

است رار.

م حدس مقر التصفية ب 30 ، شقة 

رقم 08 شلرع موالي  أح د الوكيلي   - 

10000 الربلط املغرب. 

م عين:

الديد)ة( اح د  طللح م عنوانه)ا( 

رقم  6  طللب  ابي  ابن  علي  شلرع 

)ة(  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم  586.

595I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE ARBAT MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE ARBAT MAROC شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

19 رقم 31 مكرر التقدم  - 50000 

مكنلس املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.33229

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 نون23   05 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   1.900.000«

 2.500.000« إج   سرهم«   600.000«

مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 055 .

597I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

HASSIB CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقلطع شلرع موالي رشيد م عبد 

الكريم الخطلبي،ع لرة مركز أع لل 

وليز،  الطلبق الثللث، مكتب رقم 

21 ، 0000 ، مراكش املغرب

HASSIB CAR   شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي امللك 

املدمى »ريلض الدالم«رقم 1  - 

0000  مراكش املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.8 771

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2020 تم تعيين 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

ك دي2  املكي  موالي  البوسرغيني 

محيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم   1179.

598I

louardi compta

AMITIE BTP
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عبلس املدعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فلس ، 

30000، فلس املغرب

AMITIE BTP شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة 

7 اقلمة رمديس مدخل 2 تجزئة 

فضيلة 3 فلس - 30050 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AMITIE BTP
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املقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العلم مالبنلء

أم  الصنلعية  املعدات  استئجلر 

ااسمات اآللية.

شقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

تجزئة   2 مدخل  رمديس  اقلمة   7

فلس   30050  - فلس   3 فضيلة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد الشليخلت ابراهيم :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مالل املهدي :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

ابراهيم  الشليخلت  الديد 

الحدنية  تجزئة    5 رقم  عنوانه)ا( 

حي س س مح د ب عبد هللا مكنلس 

50060 مكنلس املغرب.

عنوانه)ا(  املهدي  مالل  الديد 

شلرع الربلط اقلمة رمديس 2 الشقة 

7 فضيلة 3 طريق عين الشقف فلس 

30050 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  مالل  الديد 

شلرع الربلط اقلمة رمديس 2 الشقة 

7 فضيلة 3 طريق عين الشقف فلس 

30050 فلس املغرب

ابراهيم  الشليخلت  الديد 

الحدنية  تجزئة    5 رقم  عنوانه)ا( 

حي س س مح د ب عبد هللا مكنلس 

50060 مكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   05 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 2983.

600I

ARDCE SARL AU

ZOTRAVBEN

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ARDCE SARL AU

 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZOTRAVBEN شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  18 

تجزئة ن دية الطلبق االمل ت لرة - 

12000 ت لرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1313 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   06

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ZOTRAVBEN

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدلكية لالتصلالت الشبكية.

اشغلل مختلفة للبنلء.

 18  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة ن دية الطلبق االمل ت لرة 

12000 ت لرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد سيدي املدني ابن الحدني 

سرهم   50.000 حصة بقي ة   500   :

للحصة .

500 حصة    : الديد ربيع الزكلغي 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد سيدي املدني ابن الحدني 

الفتح  حي  شقة     90 عنوانه)ا( 

ح.ي.م  10000 الربلط املغرب.

 67 الديد ربيع الزكلغي عنوانه)ا( 

رقم 8 البيتلت ح.ي.م  10000 الربلط 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد سيدي املدني ابن الحدني 

الفتح  حي  شقة     90 عنوانه)ا( 

ح.ي.م  10000 الربلط املغرب

 67 الديد ربيع الزكلغي عنوانه)ا( 

رقم 8 البيتلت ح.ي.م  10000 الربلط 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 21  .

601I

ETABBAA LAHCEN

NASSEH ELEC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

NASSEH ELEC  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 29 

مج وعة نصر يلمنة الطلبق 1 زنقة 

3 سيدي مومن الدار البيضلء - 

20000 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 2563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2016 ينلير   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. NASSEH ELEC

غرض الشركة بإيجلز : التجلرة في 

اإلستي2اس م التصدير.

 29  : االوت لعي  املقر  عنوان 

مج وعة نصر يلمنة الطلبق 1 زنقة 3 

سيدي مومن الدار البيضلء - 20000 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : نلصح يوسف    : الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

نلصح يوسف عنوانه)ا(  الديد  

حي  عزالدين  حي   6 رقم  زنقة   08

 20000 الدارالبيضلء  املح دي 

الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  نلصح  الديد 

حي  عزالدين  حي   6 رقم  زنقة   08

 20000 الدارالبيضلء  املح دي 

الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

ف23اير 2016 تحت رقم 595138.

602I
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FNMCOMPTA

NEWGISET

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEWGISET شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابن 

مرحل 21, إقلمة الدعلسة الطلبق 

2 رقم 5 - طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110 21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NEWGISET

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني م الدمجي للبضلئع.

عنوان املقر االوت لعي : شلرع ابن 

الطلبق  الدعلسة  إقلمة   ,21 مرحل 

طنجة   90000  - طنجة   -  5 رقم   2

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة كوثر فالح :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديدة كوثر فالح : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

حي  الديدة كوثر فالح عنوانه)ا( 

بوع لراكزنلية   سعيد  بني  الجلمع 

90000 طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

حي  الديدة كوثر فالح عنوانه)ا( 

بوع لراكزنلية   سعيد  بني  الجلمع 

90000 طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7095.

603I

TAX MOROCCO CONSULTING

 STAR BENDAHHANE
IMMO SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

 STAR BENDAHHANE IMMO

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 151  زنقة 

اسلمة بن زيلس الطلبق الثلني عل  

اليدلر حي املعلريف الدار البيضلء 

الدرمة 26202 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 77507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   1 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STAR  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.BENDAHHANE IMMO SARL

شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مامتالك العقلرات

املقلمل العلم ممقلمل البنلء

اكتدلب إسارة ع لية تأوي2 املبلني.
عنوان املقر االوت لعي : 151  زنقة 

عل   الثلني  الطلبق  زيلس  بن  اسلمة 

البيضلء  الدار  املعلريف  حي  اليدلر 

الدرمة 26202 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد بندحلن ك لل : 500 بقي ة 

100 سرهم.

 500  : بندحلن  هشلم  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ك لل  بندحلن  الديد 

تجزئة املدي2ة الرقم 58 1 املج وعة 

الدرمة   26202 برشيد  الدرمة   6 إ 

املغرب.

بندحلن عنوانه)ا(  الديد هشلم 
الوحدة  حي  رقم  بدمن   19 زنقة 

العيون 70010 العيون  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ك لل  بندحلن  الديد 

تجزئة املدي2ة الرقم 58 1 املج وعة 

الدرمة   26202 برشيد  الدرمة   6 إ 

املغرب

بندحلن عنوانه)ا(  الديد هشلم 
الوحدة  حي  رقم  بدمن   19 زنقة 

العيون 70010 العيون  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751523.

60 I

cherkaouaudit

AZALEE NUTRI-HEALTH

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc

AZALEE NUTRI-HEALTH شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

البدلتين رقم 97 الطلبق اامل - 

90000 طنجة امل لكة املغربية 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110 09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 غشت   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AZALEE NUTRI-HEALTH

مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التج يل مالتعلفي.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - اامل  الطلبق   97 رقم  البدلتين 

90000 طنجة امل لكة املغربية .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : حوزي   صبلح  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديدة صبلح حوزي  
طنجة 90000 طنجة امل لكة املغربية 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الديدة صبلح حوزي  
طنجة 90000 طنجة امل لكة املغربية 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236761.
605I

global audit partners

QUAURUS CONULTING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
 QUAURUS CONSULTING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 6 
أكتوبر رقم 6 الطلبق 3 شقة 3 - 

20100 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.QUAURUS CONSULTING
مدتشلر   : غرض الشركة بإيجلز 
مأنظ ة  الجديدة  التقنيلت  في 

املعلوملت.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 -  3 شقة   3 الطلبق   6 أكتوبر رقم   6

20100 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
حصة   100   : كريم سبلر  الديد  

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الحي  الديد كريم سبلر عنوانه)ا( 
مراكش    0090 امرير  ايت  اإلساري 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الحي  الديد كريم سبلر عنوانه)ا( 
مراكش    0090 امرير  ايت  اإلساري 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756335.
606I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة العيون الدلقية 

الح راء

OLIVIA BTP
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة 
العيون الدلقية الح راء

صندمق ال23يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

OLIVIA BTP شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
الحزام املنطقة الصنلعية رقم 33 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33607
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.OLIVIA BTP

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

 ، املبلني  و يع  مإنشلءات  متنوعة 

بيع   ، ااع لل  أنواع  و يع  أع لل 

تلور   ، املكتبية  ماللوازم  املعدات 

لوازم مدرسية

مالحراسة  مالبدتنة  النظلفة   

متقديم الخدملت العلمة

الهندسة   ، العلمة  اإلنشلءات 

املدنية ، الغرق محفر مبلني اآلبلر

سكني م صنلعي

أع لل الحفر العلمة

مشبكلت  الصحي  الصرف  طرق 

الطرق املختلفة

إمداسات امليله مالكهربلء مالهلتف.

 شراء مريلح مواس البنلء ممعدات 

الحفر

أع لل الت2كيبلت الكهربلئية ذات 

مالجهد  الجهد املنخفض ماملتوسط   

العلجي

 مقلمل تركيب

 مقدم عرض نلجح

 حفر اآلبلر

)الكهربلء  املعدات الهيدرمليكية   

مامليكلنيكل(

مشراء  )بيع  مكتبية  معدات   

معدات ملوازم املكلتب(

مالبضلئع  للبضلئع  ال23ي  النقل   

من أي نوع ، النقل

سمجي

 و يع االع لل الزراعية.

 التلور في سيمي ورمس

معللجة متنظيف مصيلنة و يع   

أنواع املبلني الج لعية مالفرسية ،

اإلسارية مالصنلعية مالزراعية.

ماملواس  املعدات  متأوي2  تدويق   

ماملعدات املتعلقة بنشلط

املجت ع.

استي2اس متصدير متدويق املواس   

ماملعدات املتعلقة بأنشطة الشركة

ماملشورة  البلطن  من  التعلقد   

ذات  اانشطة  في مجلالت  مالت ثيل 

الصلة

مبلشر  غي2  أم  مبلشر  بشكل 

لل وضوع.

املنقولة  املعلمالت  و يع   

مالصنلعية  مالزراعية  مالعقلرية 

ماملللية

التي ي كن أن تدهم في تطوير أم 

توسيع أم ن و ااع لل.

 تجلرة

مواس  أنواع  و يع  مبيع  تصنيع   

البنلء

 سراسة و يع أنواع املشلريع

 مسح الك يلت.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 33 رقم  الصنلعية  املنطقة  الحزام 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد هللا مني :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : الزيتوني  سنلء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مني  هللا  عبد  الديد 

شلرع الحزام املنطقة الصنلعية رقم 

33 العيون 70000 العيون املغرب.

الزيتوني عنوانه)ا(  الديدة سنلء 

شلرع الحزام املنطقة الصنلعية رقم 

33 العيون 70000 العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مني  هللا  عبد  الديد 

شلرع الحزام املنطقة الصنلعية رقم 

33 العيون 70000 العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 28 أكتوبر 

2020 تحت رقم 2020/ 257.

607I
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Bennani & Associes

PLASTIPAK MAROC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

PLASTIPAK MAROC

شركة ذات مدؤملية محدمسة
رأس للهل االوت لعي 13.250.000  

سرهم

مقرهل االوت لعي: رقم 83 املنطقة 

الصنلعية الجديدة - الجديدة 

املغرب

السجل التجلري بللجديدة رقم 

 2291

ب ووب قرارات الج عية العلمة 

25أكتوبر  بتلريخ   للشركلء  العلسية 

2020 تقرر مل يلي:

 M. Jose الديد   إقللة   -

من مهلمه ك دي2   Antonio Torres

للشركة؛ م 

 M. Pedro الديد  تعيين   -

 ،  Manuel Rodrigues MARTINS

1976، ذات  يونيو   29 املزساس بتلريخ 

 Rua ب  املقيم  ال23تغللية  الجندية 

 Santa Teresa 6، 4715-112 Braga

الدفر رقم  ال23تغلل مالحلمل لجواز 

وديد  مدي2  ب نصب   C922017

للشركة ملدة غي2 محدسة.

تم إيداع محضر قرارات الج عية 

العلمة للشركلء املؤرخ في   25 أكتوبر 

بللجديدة  التجلري  بللسجل   2020

رقم  تحت   2020 سون23   1 بتلريخ 

.25660

608I

global audit partners

PINK IT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

PINK IT شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : ااسارسة 

15 إقلمة إ  عين الشق - 70 20 

الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 10219

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  10 شتن23  املؤرخ في 

املدؤملية  ذات  شركة   PINK IT

 80.000 رأس للهل  مبلغ  املحدمسة 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

 - عين الشق  إقلمة إ    15 ااسارسة 

الدار البيضلء املغرب نتيجة   20 70

لحل مبكر.

م عين:

الديد)ة( مح د  متين م عنوانه)ا( 

مشرمع ريلض ااندلس إقلمة قرطبة 
الدار   20 20 كلليفورنيل   10 رقم 

البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 12 أكتوبر 2020 مفي ااسارسة 

 20 70  - الشق  عين  إ   إقلمة   15

الدار البيضلء املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756390.
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مكتب مو�سى رشيد

 GLOBAL TRADING
PREMIUM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد

ع لرة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شلرع مح د الخلمس م ج ، 50000، 

مكنلس املغرب

 GLOBAL TRADING PREMIUM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار ال�سي 

قدمر العبلسية و لعة لقصي2 - 

51100 عين تلموطلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.GLOBAL TRADING PREMIUM

غرض الشركة بإيجلز : االستي2اس م 

التصدير لل عدات الفالحية.

عنوان املقر االوت لعي : سمار ال�سي 

 - لقصي2  و لعة  العبلسية  قدمر 

51100 عين تلموطلت املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة مجيدة الكنلمي  :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة مجيدة الكنلمي  عنوانه)ا( 

و لعة  العبلسية  قدمر  ال�سي  سمار 

تلموطلت  عين   51100 لقصي2 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة مجيدة الكنلمي  عنوانه)ا( 

و لعة  العبلسية  قدمر  ال�سي  سمار 

تلموطلت  عين   51100 لقصي2 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم  02 .

610I

FISCALITE DE LA CAPITALE SARL

ميكانيك عام املحرك
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

توسيع نشلط الشركة 

 FISCALITE DE LA CAPITALE

SARL

279، شلرع مح د الخلمس، رقم 11 

، 10000، الربلط املغرب.

ميكلنيك علم املحرك  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي  :   ٬ زنقة 

املوحدين - 10020 الربلط املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.19737

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

- ااشغلل امليكلنيكية مالكهربلئية 

م اإلصالحلت مأشغلل صيلنة متجديد 

محركلت العربلت.

العربلت  هيلكل  إصالح م طالء   -

ماآلالت املتحركة.

- تجلرة قطع الغيلر.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   07 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109131.

611I

FIDECOM SARL

SAKALIMAGRO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

FIDECOM SARL

6  شلرع بلستور حي اللي ون الربلط 

، 10060، الربلط املغرب

SAKALIMAGRO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 5 ، إقلمة 

3 ملرس، القواس، طريق القنيطرة 

 SAHAM LES PORTES  DE  لد ،

L›ASSURANCE  sarl - 11160 سال 

املغرب.
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تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.29071
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 15 شتن23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
»5 ، إقلمة 3 ملرس، القواس، طريق 
 SAHAM LES لد    ، القنيطرة 
 PORTES  DE L’ASSURANCE  sarl
»إقلمة  إج   املغرب«  سال   - 11160
8، رول في  بلوك الريلض، رقم  مالية، 
 10120  - حي يعقوب املنصور  هللا، 

الربلط  اامغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  بدال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 59 35.
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FIDECOM SARL

SAKALIMAGRO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

FIDECOM SARL
6  شلرع بلستور حي اللي ون الربلط 

، 10060، الربلط املغرب
SAKALIMAGRO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 5، إقلمة 
3 ملرس، القواس، طريق القنيطرة 
 SAHAM LES PORTES DE  لد ،
 L›ASSURANCE  sarl  - 11160

سال املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.29071

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
رفع  تم   2020 شتن23   15 في  املؤرخ 
رأس لل الشركة ب بلغ قدره »33.300 
إج   سرهم« أي من »100.000 سرهم« 
»133.300 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  بدال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 59 35.

613I

ت 23

AXIOM ENGINEERING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

ت 23
زنقة س ية اقلمة شهرزاس 3, الطلبق 

الخلمس الرقم 22 النخيل زنقة 

س ية اقلمة شهرزاس 3, الطلبق 

الخلمس الرقم 22 النخيل، 0 203، 

الدار البيضلء املغرب

AXIOM ENGINEERING شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 275 شلرع 

الزرقطوني الدار البيضلء 20050 

الدار البيضلء املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 35 7

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في  2 غشت 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الدار  الزرقطوني  شلرع   275« من 

البيضلء  الدار   20050 البيضلء 

 Route d’El Jadida,« إج   املغرب« 

 Lot diamant vert, Ichrak Center,

 Imm 27, Bureau n°11, Lissasfa

20050 الدار البيضلء   الدار البيضلء 

املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8828 7.
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SOCIETE FIDAV SARL

STE WALILUM SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع لرة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكنلس 

املغرب

STE WALILUM SARL AU شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة 

الطلبق الدفلي رقم 2388 تجزئة 
البدلتين 7 ألم  - 50000 مكنلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
515 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.WALILUM SARL AU
أشغلل   -  : غرض الشركة بإيجلز 

ااملنيوم
- بيع مشراء

شقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
تجزئة   2388 رقم  الدفلي  الطلبق 
مكنلس   50000  - ألم    7 البدلتين 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : عيوني   مليد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  عيوني   مليد  الديد 
الحي   7 البدلتين  تجزئة   2388 رقم 

العدكري 50000 مكنلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عيوني   مليد  الديد 
الحي   7 البدلتين  تجزئة   2388 رقم 

العدكري 50000 مكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 033 .

615I

FIDUCIAIRE PASTEUR

LIMITLESS TRADE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay EL MOHAMMADI 3ième

 Etage - Oujda oujda، 60000،

oujda maroc

LIMITLESS TRADE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

 BD D معنوان مقرهل اإلوت لعي

 AHFIR ANGLE RUE ZITOUNA 2

 ETAGE OUJDA - 60000 OUJDA

MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

35985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   09

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LIMITLESS TRADE

غرض الشركة بإيجلز : استي2اس م 

تصدير مدتلزملت املطبخ

التفلمض

زخرفة م تزيين الشقق.

 BD D  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 AHFIR ANGLE RUE ZITOUNA 2

 ETAGE OUJDA - 60000 OUJDA

.MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : يلسين  الجلمعي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : عدنلن  الجلمعي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الجلمعي يلسين عنوانه)ا( 

الوساغي2فجيج  قصر  املدي2ة  حي 

60000 مودة املغرب.

الديد الجلمعي عدنلن عنوانه)ا( 

 60000 تجزئة املنصور مكنلس   20

مودة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الجلمعي عدنلن عنوانه)ا( 

 60000 تجزئة املنصور مكنلس   20

مودة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   16 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2629.

616I

C E INVEST MAROC 

 HEIGHT THERMIQUE   

SERVICE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 HEIGHT THERMIQUE   

SERVICE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

االر�سي تجزئة الشعوف العيلسي 

الشطر 2 رقم 15  - 0000  مراكش  

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1090 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

    : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HEIGHT THERMIQUE SERVICE

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدبلكة مالكهربلء مالبنلء.

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

العيلسي  الشعوف  تجزئة  االر�سي 
الشطر 2 رقم 15  - 0000  مراكش  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : احوس  بني  املجيد  عبد  الديد 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 500   : اكلسير  ايت  مح د  .الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

احوس  بني  املجيد  عبد  الديد 

عنوانه)ا( اسكجور الحدنى 2 ع لية 

مراكش    0000  63 رقم  مركلن 

املغرب.

اكلسير  ايت  مح د  الديد 

  72 رقم  لهبيشلت  سمار  عنوانه)ا( 

تدلطلنت 0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

احوس  بني  املجيد  عبد  الديد 

عنوانه)ا( اسكجور الحدنى 2 ع لية 

مراكش    0000  63 رقم  مركلن 

املغرب

اكلسير  ايت  مح د  الديد 

  72 رقم  لهبيشلت  سمار  عنوانه)ا( 

تدلطلنت 0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118193.
617I

EUREXMA

 MICHELE MAUREL
CONSEIL

إعالن متعدس القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
  MICHELE MAUREL CONSEIL
»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي:   مج ع 
 A - 20000 مدخل رقم B لكولين

الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.256091

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 20 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
الذي ينص عل   قرار رقم اامل: 
الذي  الشركة  اسم  تغيي2  مليلي: 
 TEAMWILL:يلي ك ل  سيصبح 

.DIGITAL MAROC SARL AU
الذي ينص عل   قرار رقم الثلني: 
نقل مقر الشركة إج  العنوان  مليلي: 
الثلني  الطلبق  تويلي2ي  زنقة   19

معلريف الدار البيضلء
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تد ية
بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

املقر اإلوت لعي
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756077.
618I

امغلر عبد الغلفور

 MONAJAT D›IMPORT ET

EXPORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

امغلر عبد الغلفور

شلرع الجيش امللكي اقلمة النور رقم 

1 الطلبق االمل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

 MONAJAT D›IMPORT ET

EXPORT  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : الدوق 

املركزي رقم  12 الفنيدق - 13000 

الفنيدق املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.20253

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 نون23   19 في  املؤرخ 

 MONAJAT D’IMPORT ET حل 

مدؤملية  ذات  شركة    EXPORT

محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

املركزي  الدوق  اإلوت لعي  مقرهل 

رقم  12 الفنيدق - 13000 الفنيدق 

املغرب نتيجة اللخدلرة.

م عين:

م  اغبلل   مح د    الديد)ة( 

ب  زنقة  الحلوب  شلرع  عنوانه)ا( 

 93000 تطوان   125 رقم   2 املحنش 

تطوان املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

الدوق  مفي   2020 نون23   19 بتلريخ 

 13000  - املركزي رقم  12 الفنيدق 

الفنيدق املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  االبتدائية بتطوان  

2020 تحت رقم 6081.

619I
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EUREXMA

BELLON &LAK CORP
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

BELLON &LAK CORP شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 إقلمة 

الرامي زنقة سبتة الطلبق الثلني 

مكتب رقم 8 - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.378269

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 أكتوبر   08 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

مبلغ    BELLON &LAK CORP

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي 7 إقلمة الرامي زنقة 

 -  8 سبتة الطلبق الثلني مكتب رقم 

الدار البيضلء املغرب نتيجة   20000

ل : غيلب النشلط.

إقلمة   7 م حدس مقر التصفية ب 

الثلني  الطلبق  سبتة  زنقة  الرامي 

الدار   20000 املغرب   8 مكتب رقم 

البيضلء املغرب. 

م عين:

 FRANCK ALBERT الديد)ة( 

م عنوانه)ا(    AUGUST   BELLON

 RES TALMOULKT N°22  80000

مراكش املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 16 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750220.

620I

STE CECONA SARL

FREINDS TRANS ONE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

FREINDS TRANS ONE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار الفرح 

بني شيكر النلظور سمار الفرح بني 

شيكر النلظور 62000 النلظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

21011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   22

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FREINDS TRANS ONE

مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النقل الدمجي مالوطني مالغي2 الوطني

التصدير ماالستي2اس بصفة علمة 

م التجلرة.

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الفرح بني شيكر النلظور سمار الفرح 

النلظور   62000 النلظور  بني شيكر 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ملريني عبد املجيد :  1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1.000   : مح د  ابركلن  الديد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500  : الديد ملريني عبد املجيد   
بقي ة 100 سرهم.

الديد ابركلن مح د : 500 بقي ة 
100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد ملريني عبد املجيد عنوانه)ا( 
سمار الفرح بني شيكر النلظور 62000 

النلظور املغرب.
عنوانه)ا(  مح د  ابركلن  الديد 
سمار الفرح بني شيكر النلظور 62000 

النلظور املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد ملريني عبد املجيد عنوانه)ا( 
سمار الفرح بني شيكر النلظور 62000 

النلظور املغرب
عنوانه)ا(  مح د  ابركلن  الديد 
سمار الفرح بني شيكر النلظور 62000 

النلظور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 20 نون23 

2020 تحت رقم 3596.

621I

ت 23

TIMBER DEVELOPMENT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ت 23
زنقة س ية اقلمة شهرزاس 3, الطلبق 

الخلمس الرقم 22 النخيل زنقة 
س ية اقلمة شهرزاس 3, الطلبق 

الخلمس الرقم 22 النخيل، 0 203، 
الدار البيضلء املغرب

TIMBER DEVELOPMENT شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة س ية 
اقلمة شهرزاس 3, الطلبق الخلمس 
الرقم 22 النخيل الدار البيضلء 

0 203 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 7 511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أبريل   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TIMBER DEVELOPMENT
غرض الشركة بإيجلز : ااشغلل م 

التجلرة.
زنقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الطلبق   ,3 شهرزاس  اقلمة  س ية 
الدار  النخيل   22 الرقم  الخلمس 
البيضلء  الدار   203 0 البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:
  : الصدقي  عبدالعزيز  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الصدقي  عبدالعزيز  الديد 
ونلن  يدر    7 ع لرة  عنوانه)ا( 
البيضلء  الشق  عين  كلليفورنيل 

20610 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الصدقي  عبدالعزيز  الديد 
ونلن  يدر    7 ع لرة  عنوانه)ا( 
البيضلء  الشق  عين  كلليفورنيل 

20610 الدار البيضلء املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8279 7.
622I

ELYX CONSULTING

GREEN TOWN FOODS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

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

GREEN TOWN FOODS شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 6 , شلرع 
الزرقطوني, املكتب 15-16, الطلبق 

6 - 20100 الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.GREEN TOWN FOODS
إسارة   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
مغرف  ماملقلهي  املطلعم  ماستغالل 
الشلي مالووبلت الخفيفة ممطلعم 
مو يع  الج لعية  ماملطلعم  البيتزا 

اانشطة ذات الصلة
- تنظيم الحفالت

ماالستغالل  مالت ويل  -امللكية 
املبلشر أم غي2 املبلشر أمكوكيل لج يع 
املطلعم ممؤسدلت الشرب من و يع 
مبشكل   ، اانواع مفي و يع الفئلت 

املتعلقة  املؤسدلت  و يع   ، أعم 
ماانشطة  مالديلحة  بللطعلم 

الت2فيهية ماملهن الخدملتية.
عنوان املقر االوت لعي : 6 , شلرع 
الزرقطوني, املكتب 16-15, الطلبق 6 

- 20100 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : العزمزي  علي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد علي العزمزي عنوانه)ا( كلزا 
كرين تلمن فيال    املدينة الخضراء 
 27182 بوسكورة النواصر البيضلء  

الدارالبيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد علي العزمزي عنوانه)ا( كلزا 
كرين تلمن فيال    املدينة الخضراء 
 27182 بوسكورة النواصر البيضلء  

الدارالبيضلء املغرب
عنوانه)ا(  الهداجي  هند  الديدة 
املدينة  فيال     تلمن  كرين  كلزا 
الخضراء بوسكورة النواصر البيضلء  

27182 الدارالبيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.
623I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE FARTOM LOCATION
SARL

إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع لرة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكنلس 
املغرب

  STE FARTOM LOCATION SARL
»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 8 م 
9 كراج رقم 3 بلسم الزيتون  - 50000 

مكنلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 39775

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 11 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

حصص:  تفويت  رقم  قرار 

حصة   500 مليلي:  عل   ينص  الذي 

للديد عبد هللا فريد بث ن حدس في 

الديد  لصللح  سرهم   50000.00

لبطلقة  الحلملة  العبل�سي  يونس 

  U1769 5 رقم  الوطنية  التعريف 
ت ون  أح د  للديد  حصة   500 م 

سرهم   50000.00 في  حدس  بث ن 

العبل�سي  يونس  الديد  لصللح 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 
رقم U1769 5.       بللتلجي الرأس لل 

 100 في  حدس  للشركة   االوت لعي 

الشكل  عل   موزع  سرهم   000.00

التلجي :- الديد يونس العبل�سي 1000 

حصة قي ة الواحدة  100  سرهم.

الشركة:  مدي2  تغيي2  رقم  قرار 

استقللة  مليلي:  عل   ينص  الذي 

املدي2ة حفيظة املللوجي م تعيين يونس 

العبل�سي ك دي2 وديد للشركة.

الذي  اإلمضلء:  تغيي2  رقم  قرار 

يونس  اإلمضلء  مليلي:  عل   ينص 

العبل�سي.

القلنوني  الشكل  تغيي2  رقم  قرار 

للشركة: الذي ينص عل  مليلي: تغيي2 

 STE من  للشركة  القلنوني  الشكل 

FARTOM LOCATION SARL    إج  

 STE FARTOM LOCATION SARL

   AU

االوت لعي:  املقر  تغيي2  رقم  قرار 

املقر  تغيي2  مليلي:  عل   ينص  الذي 

كراج   9 م   8 تجزئة  من  االوت لعي 
بلسم الزيتون مكنلس إج  رقم   3 رقم 
ت ر س    1 ريلض االس لعيلية   730

مكنلس.     

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

الشكل القلنوني للشركة 

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

املقر االوت لعي 

عل   ينص  الذي   :5-6 رقم  بند 

مليلي: تقديم راس لل

عل   ينص  الذي   :7-18 رقم  بند 

مليلي: التديي2 ماالمضلء

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 080 .

62 I

الحدين بوسيف

ايور كار
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحدين بوسيف

املحلميد مراكش املحلميد 9، 

0000 ، مراكش املغرب

ايور كلر شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي العن23 2 
رقم  11 املدي2ة 2 مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109103

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ايور   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

كلر.

مكللة    : بإيجلز  الشركة  غرض 

لكراء الديلرات.

 2 العن23   : عنوان املقر االوت لعي 
رقم  11 املدي2ة 2 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اسريس  معزة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اسريس  معزة  الديد 

 1 3 20 ا ع لرة  ابواب مراكش وهة 

شقة   0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اسريس  معزة  الديد 

 1 3 20 ا ع لرة  ابواب مراكش وهة 

شقة   0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118220.

625I

FIGENOR

MARO BRIQ
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

MARO BRIQ شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 

منصور ط.ر 27 كلم 21 - زايو - 

62900 نلظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

21101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MARO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.BRIQ
مصنع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الطوب )اليلوور(.
عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 
 - زايو   -  21 كلم   27 ط.ر  منصور 

62900 نلظور املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

12.200.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
 28060  : الصللحي  علي  الديد 

حصة بقي ة 2.806.000 سرهم.
 28060  : الديد و لل الصللحي 

حصة بقي ة 2.806.000 سرهم.
 : الصللحي  مصطفى  الديد 
 2.196.000 بقي ة  حصة   21960

سرهم.
 : الصللحي  عبدالص د  الديد 
 2.196.000 بقي ة  حصة   21960

سرهم.
 21960  : الديد رشيد الصللحي 

حصة بقي ة 2.196.000 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد علي الصللحي عنوانه)ا( حي 
النلظور   62020  11 رقم   2 علريض 

املغرب.
الديد و لل الصللحي عنوانه)ا( 
 62020  06 رقم   100 علريض  حي 

النلظور املغرب.
الصللحي  مصطفى  الديد 
 11 رقم   2 علريض  حي  عنوانه)ا( 

62020 النلظور املغرب.
الصللحي  عبدالص د  الديد 
 11 رقم   2 علريض  حي  عنوانه)ا( 

62020 النلظور املغرب.
الديد رشيد الصللحي عنوانه)ا( 
 62020  11 رقم   2 علريض  حي 

النلظور املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد علي الصللحي عنوانه)ا( حي 
النلظور   62020  11 رقم   2 علريض 

املغرب

الديد و لل الصللحي عنوانه)ا( 

 62020  06 رقم   100 علريض  حي 

النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  368.

626I

FIDECOM SARL

SAKALIMAGRO

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

FIDECOM SARL

6  شلرع بلستور حي اللي ون الربلط 

، 10060، الربلط املغرب

SAKALIMAGRO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 5، إقلمة 

3 ملرس، القواس، طريق القنيطرة، 

 SAHAM LES PORTES DE  لد

 L›ASSURANCE  sarl  - 11160

سال املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 7939

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 15 شتن23 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

القواس،  ملرس،   3 إقلمة   ،5« من 

 SAHAM LES طريق القنيطرة، لد  

  PORTES DE L’ASSURANCE  sarl

»إقلمة  إج   املغرب«  سال   - 11160

8، رول في  بلوك الريلض، رقم  مالية، 

 10120  - حي يعقوب املنصور  هللا، 

الربلط  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 108975.

627I

CRA CONSEIL

ANGLINOX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRA CONSEIL

29, شلرع مح د الدلسس ع لرة 

ف1 رقم 12 ، 20500، الدار 

البيضلء املغرب

ANGLINOX شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مج وعة 

التقدم GH2-17 الطلبق 2 سيدي 

ال23نو�سي - 20600 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ANGLINOX

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجلز 

ممعدات الفوالذ املقلمم للصدأ.

عنوان املقر االوت لعي : مج وعة 

سيدي   2 الطلبق   GH2-17 التقدم 

البيضلء  الدار   20600  - ال23نو�سي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : مح د  الختال  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مح د  الختال  الديد 
بن  زيري  زنقة   30 رقم  الف  ع لرة 
عطية الفيليت 20320 الدار البيضلء  

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد أهل املجني خللد عنوانه)ا( 
حي ملد هرس مج وعة 3 زنقة 1 رقم 

10  20570 الدار البيضلء  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755799.

628I

aice compta

SMAILO MAROQUINERIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 SMAILO MAROQUINERIE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الوفلق 
مج وعة 11 رقم 30 الطلبق الدفل  

عين الدبع - 20250 البيضلء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3 6659
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 شتن23   28 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الفلئق  نصي2   )ة(  تفويت الديد 
أصل  من  اوت لعية  حصة   1.000
زيلس   )ة(  الديد  حصة لفلئدة    100

الفلئق بتلريخ 02 سون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755909.

629I

afayad groupe

FARHA DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

FARHA DISTRIBUTION شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT   معنوان مقرهل اإلوت لعي

 4 IMM 5 GH 18, 2 EME

 ETAGE E 5 APPT 7 JOUAMEIA

 TAMNSOURT MARRAKECH -

40300 MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108989

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FARHA DISTRIBUTION

 VENTE  : بإيجلز  الشركة  غرض 

 ET DISTRIBUTION AGRO

 ALIMENTAIRE ET

 GESTION D’EXPLOITATION

COMMERCIALE

 PRODUITS D’ENTRETIEN ET

.MENAGE

 LOT    : االوت لعي  املقر  عنوان 

   IMM 5 GH 18, 2 EME

 ETAGE E 5 APPT 7 JOUAMEIA

 TAMNSOURT MARRAKECH -

. 0300 MARRAKECH MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد الغني امريك :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديد عبد الغني امريك : 1.000 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد الغني امريك عنوانه)ا( 

ع لرة   16 منطقة  مراكش  ابواب 

مراكش    01 0 مراكش   7 شقة   8 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد الغني امريك عنوانه)ا( 

ع لرة   16 منطقة  مراكش  ابواب 

مراكش    01 0 مراكش   7 شقة   8 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118126.

630I

مكتب معيشة للحدلبلت م ااستشلرات الجبلئية

LMSH TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحدلبلت م 

ااستشلرات الجبلئية

حي الدالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي لن ، 200 1، سيدي سلي لن 

املغرب

LMSH TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي توطين: 

مكتب رقم 3 إقلمة اليلس ين 25 

بولفلر يعقوب املنصور  - 000 1 

سيدي سلي لن املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   11

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LMSH : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRANS

نقل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدلع

- أع لل متنوعة

- التجلرة.

توطين:   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 25 اليلس ين  إقلمة   3 رقم  مكتب 

 1 000  - املنصور   يعقوب  بولفلر 

سيدي سلي لن املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بوعيطة  الديد شي لء 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

بوعيطة عنوانه)ا(  الديد شي لء 

سمار ضلية علئشة القصيبية  200 1 

سيدي سلي لن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بوعيطة عنوانه)ا(  الديد شي لء 

سمار ضلية علئشة القصيبية  200 1 

سيدي سلي لن املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم -.

631I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE LE MONDE DU
POMMIER

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شلرع مح د الخلمس رقم 03 

الطلبق الثلني خنيفرة ، 000 5، 

خنيفرة املغرب

  STE LE MONDE DU POMMIER

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

ايت زعرمر اغبللو ع للة ميدلت  - 

350 5 ميدلت املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE LE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

. MONDE DU POMMIER

غرض الشركة بإيجلز : االستغالل 

الفالحي -االع لل املختلفة - التصدير 

ماالستي2اس-التشجي2 .

: سمار ايت  عنوان املقر االوت لعي 
زعرمر اغبللو ع للة ميدلت  - 350 5 

ميدلت املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد بوعز  افدلحي  
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد بوعز  افدلحي  عنوانه)ا( 
خنيفرة   5 000 مكنلس    6 كلم 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد بوعز  افدلحي  عنوانه)ا( 
خنيفرة   5 000 مكنلس    6 كلم 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   26 بتلريخ  االبتدائية ب يدلت  

2020 تحت رقم  19.
632I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

AMEUBLEMENT AL-
HOCEIMA

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
- 0 زنقة وبل طلرق، إقلمة وبل 

طلرق، الطلبق الرابع رقم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

 AMEUBLEMENT AL-HOCEIMA
»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: طريق 
الربلط كلم 7 حي الحدني اقلمة 
أطلس رقم 66 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.36971

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 11 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
اوت لعية  حصة     00 تفويت   -
من طرف الديد نجمي أمين الحلمل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
عث لن  الديد  لفلئدة   K18172 
التعريف  لبطلقة  الحلمل  اغزيل 

تفويت   -  .K333625 رقم  الوطنية 

طرف  من  اوت لعية  حصة   2200

لبطلقة  الحلمل  أمين  نجمي  الديد 

 K18172  رقم الوطنية  التعريف 

لفلئدة الديد يوسف اغزيل، قلصر، 

 - ي ثله مالده الديد عث لن اغزيل. 

من  اوت لعية  حصة   1100 تفويت 

الحلمل  أمين  نجمي  الديد  طرف 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

هداية  االندة  لفلئدة   K18172 

اغزيل، قلصرة، ي ثلهل مالدهل الديد 

1100 حصة  تفويت   - عث لن اغزيل 

نجمي  الديد  طرف  من  اوت لعية 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  أمين 

لفلئدة   K18172  رقم الوطنية 

ي ثلهل  قلصرة،  االندة هد  اغزيل، 

تفويت  مالدهل الديد عث لن اغزيل. 

طرف  من  اوت لعية  حصة   1100

لبطلقة  الحلمل  أمين  نجمي  الديد 

 K18172  رقم الوطنية  التعريف 

لفلئدة االندة مريم اغزيل، قلصرة، 

ي ثلهل مالدهل الديد عث لن اغزيل. 

من  اوت لعية  حصة   1100 تفويت 

الحلمل  أمين  نجمي  الديد  طرف 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

سماس  الديد  لفلئدة   K18172 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  نوفل، 

.K550999 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

شركة  من  الشركة  نوع  تحويل   -

محدمسة املدؤملية ذات شريك محيد 

، اج  شركة ذات مدؤملية محدمسة.

عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

استقللة الديد امين نجمي   - مليلي: 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
التديي2،  مهلم  من   K18172  رقم

م تعيين الديد سماس نوفل الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

ذلك  م  للشركة  ك دي2   K550999

ملدة غي2 محدسة.

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

مفقل  ااسل�سي  القلنون  تحديث   -

للتغيي2ات الجديدة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

الشركلء  قلم  النقدية:  -املدله لت 

التللية أس لؤهم بتقديم املدله لت 

نقًدا م ذلك عل  الشكل التلجي: -الديد 

سرهم     0000  : عث لن  اغزيل 

 220000  : يوسف  اغزيل  -الديد 

سرهم -االندة اغزيل هد  : 110000 

هداية:  اغزيل  االندة   – سرهم 

110000 سرهم -االندة اغزيل مريم: 

110000 سرهم – الديد سماس نوفل 

: 110000 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

 1100000 حدس رأس لل الشركة في 

سرهم(  ألف  ملئة  م  )مليون  سرهم 

عشر  )احد    11000 اج   مجزءة 

قي ة   ، اوت لعية  حصة  ألف( 

الحصة االوت لعية الواحدة محدسة 

مكتتبة م  سرهم،  )ملئة(   100 بقي ة 

مع  يتنلسب   ب ل  بللكلمل  مدفوعة 

مدله لت الشركلء م ذلك حدب مل 

   00  : اغزيل  عث لن  الديد   : يلي 

يوسف  الديد   - اوت لعية  حصة 

 - اوت لعية  حصة   2200  : اغزيل 

حصة   1100  : اغزيل  االندة هد  

اغزيل  هداية  االندة   - اوت لعية 

االندة   - اوت لعية  حصة   1100  :

مريم اغزيل : 1100 حصة اوت لعية  

1100 حصة   : الديد سماس نوفل   -

اوت لعية  

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تبعل للتغيي2 املحدث، فللشركة أصبح 

نوعهل : شركة ذات مدؤملية محدمسة

بند رقم 15: الذي ينص عل  مليلي: 

تبعل للتغيي2 املحدث م استقللة املدي2 

الدلبق، فقد تم تعيين الديد سماس 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  نوفل، 

ك دي2   K550999 رقم  الوطنية 

للشركة م ذلك ملدة غي2 محدمسة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236731.

633I
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FIDUCIAIRE JURICO, SARL

STE KHAIR SYSTEMES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

- 0 زنقة وبل طلرق، إقلمة وبل 

طلرق، الطلبق الرابع رقم 9 ، 

90000، طنجة املغرب

STE KHAIR SYSTEMES شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ريلض 

أهال طريف الربلط تجزئة رقم  22 - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.59529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2019 شتن23   20 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

 STE KHAIR الوحيد  الشريك  ذات 

SYSTEMES  مبلغ رأس للهل 100.000 

اإلوت لعي حي  سرهم معنوان مقرهل 
ريلض أهال طريف الربلط تجزئة رقم 

 22 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 

: لعدم مزاملة اي نشلط تجلري طيلة 

منذ تأسيس الشركة.

م حدس مقر التصفية ب حي ريلض 

أهال طريف الربلط تجزئة رقم  22 - 

90000 طنجة املغرب. 

م عين:

بن  اس لعيل   الديد)ة( 

تجزئة خيلم  الصحرامي م عنوانه)ا( 
املغرب  ت لرة   12010  391 رقم   3

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   09 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235352.

63 I

BRIF BUSINESS OFFICE

GLOBAL MANIDAD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 N°13 BD MOHAMMED VI HAY

 EL MASSIRA EL KHADRA BEN

 GUERIR ، 43150، BEN GUERIR

MAROC

GLOBAL MANIDAD شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

الفضل رقم 6  إبن ورير - 3150  

إبن ورير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

2  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.GLOBAL MANIDAD

مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مقلمل أشغلل   / مفلمضة   / عقلرية 

البنلء مغي2هل.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

  3150  - إبن ورير    6 الفضل رقم 

إبن ورير املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد اسريس القريش 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد اسريس القريش عنوانه)ا( 
حي املجد 1 رقم 6  ابن ورير 3150  

ابن ورير املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد اسريس القريش عنوانه)ا( 
حي املجد 1 رقم 6  ابن ورير 3150  

ابن ورير املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلبن ورير  بتلريخ 23 نون23 

2020 تحت رقم 373.
635I

les moudhakes

LES MOUDHAKES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

les moudhakes
جي ت كرت زنقة  67 رقم 17 
الجرف تراست انزكلن ورف 

تراست، 80000، انزكلن املغرب
LES MOUDHAKES شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ت كرت 

زنقة  67 رقم 17 ورف  تراست 
انزكلن 86355 انزكلن  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
21863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LES  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MOUDHAKES
بإيجلز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :
 MARCHANDISES POUR LE
 COMPTE D’AUTRUI NATIONAL

. ET INTERNATIONAL

عنوان املقر االوت لعي : حي ت كرت 
تراست  ورف    17 رقم  زنقة  67 

انزكلن 86355 انزكلن  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد لحدن مدهق :  25 حصة 

بقي ة 25.000 سرهم للحصة .

 50   : الديد عبد الهلسي مدهق 

حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

 25   : امركلس  فض ة  الديدة 

حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مدهق  لحدن  الديد 

 17 الرقم   2126 الزنقة  ايت ساممس  

الدشي2ة  86360 انزكلن املغرب.

عنوانه)ا(  الهلسي   عبد  الديد 

 17 الرقم   2126 الزنقة  ايت ساممس  

الدشي2ة  86360 انزكلن املغرب.

الديدة فض ة امركلس عنوانه)ا( 

 17 الرقم   2126 الزنقة  ايت ساممس  

الدشي2ة  86360 انزكلن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مدهق  لحدن  الديد 

 17 الرقم   2126 الزنقة  ايت ساممس  

الدشي2ة  86360 انزكلن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2157.

636I

MULTIDECOR

اليمالحي املنيوم
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste yemlahi aluminium

12 حي خللد ابن الوليد الطلبق 

3 رقم 6 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
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الي الحي املنيوم شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 12 حي 

خللد ابن الوليد الطلبق 3 ع لرة 
رقم 6 طنجة - 9000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.87 57

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  09 شتن23  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

املنيوم   الي الحي  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم معنوان 

ابن  خللد  حي   12 اإلوت لعي  مقرهل 

الوليد الطلبق 3 ع لرة رقم 6 طنجة 

- 9000 طنجة املغرب نتيجة ل : ازمة 

القطلع.

حي   12 م حدس مقر التصفية ب 

خللد ابن الوليد الطلبق 3 ع لرة رقم 

6 طنجة - 90000 طنجة املغرب. 

م عين:

الي الحي  عث لن  الديد)ة( 

م  الي الحي   الكوريت  الكوريت  

حي120     2 مريلعل  بني  عنوانه)ا( 
90000 طنجة املغرب  3 طنجة   رقم 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

حي   12  : الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

خللد ابن الوليد الطلبق 3 ع لرة رقم 

6 طنجة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 967 .

637I

VALZARIS

ڤالزاريس
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VALZARIS

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ڤللزاريس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

عبدالكريم إل خطلبي اقلمة وواس 

مكتب رقم 3  الطلبق 3 - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1089 1

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

ڤللزاريس.

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

مسعلية,منظم  اتصلالت  مكللة 

مالع ليلت  الخدملت  إسارة 

التجلرية)التجلرة اإللكت2منية(.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

وواس  اقلمة  خطلبي  إل  عبدالكريم 

  0000  -  3 الطلبق    3 مكتب رقم 

مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد يوسف أالزهري 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد يوسف أالزهري عنوانه)ا( 

اقلمة  خطلبي  إل  عبدالكريم  شلرع 

 3 الطلبق    3 رقم  مكتب  وواس 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف أالزهري عنوانه)ا( 

اقلمة  خطلبي  إل  عبدالكريم  شلرع 

 3 الطلبق    3 رقم  مكتب  وواس 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم -.

638I

FIDUCIAIRE

DIAMONDWEB

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

FIDUCIAIRE

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

DIAMONDWEB شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

مي2ي لويز الطلبق الثلني رقم 11 

املدينة الجديدة - 50000 مكنلس 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 2529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

»إقلمة مي2ي لويز الطلبق الثلني رقم 

11 املدينة الجديدة - 50000 مكنلس 

املغرب« إج  »الطلبق الدفلي رقم 39 

تجزئة أسم  - 53100 أزرم  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 069 .

639I

FIDUCIAIRE GOUMRI

BODY SCULPT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 20130، 

الدارالبيضلء املغرب

BODY SCULPT شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 55 زنقة 

سولة الطلبق   الرقم 7 شلرع 

الزرامي - - الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.298963

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 شتن23   12 في  املؤرخ 

املدؤملية  ذات  شركة  حل 

مبلغ    BODY SCULPT املحدمسة 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

سولة  زنقة   55 اإلوت لعي  مقرهل 

الزرامي  شلرع   7 الرقم  الطلبق   

 : نتيجة ل  املغرب  الدارالبيضلء   -  -

توقف نشلط الشركة.

 55 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

شلرع   7 الرقم  زنقة سولة الطلبق   

الزرامي - - الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:

م  املتطوع  علئشة   الديد)ة( 

عنوانه)ا( - - فيت2از-مونثوكس فرندل 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 21 750.

6 0I
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ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

SVP GLACE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

SVP GLACE  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية لطنطلن - 82000 

طلنطلن املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.621

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 ينلير   23 املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( القبلج 

خللد ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ 23 شتن23 

2020 تحت رقم 180.

6 1I

CASA MANAGEMENT

ديوفارم
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CASA MANAGEMENT

 BD RAHAL MESKINI N° ، 5 

20300، CASABLANCA MAROC

سيوفلرم شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي تقديم 

بلتشكو الواحة مبنى B2 الطلبق 3 

شقة A3 - 20300 الدار البيضلء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.335621

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 شتن23  في  1  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

مبلغ  ذات الشريك الوحيد سيوفلرم  
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

بلتشكو  تقديم  اإلوت لعي  مقرهل 

 A3 - الطلبق 3 شقة B2 الواحة مبنى

الدار البيضلء املغرب نتيجة   20300

ل : انخفلض النشلط.

م حدس مقر التصفية ب تقديم 

 3 الطلبق   B2 مبنى  الواحة  بلتشكو 

البيضلء  الدار   A3 - 20300 شقة 

املغرب. 

م عين:

م  شهيد   س ي2ة   الديد)ة(  

الواحة  بلتشكو  تقديم  عنوانه)ا( 

 A3 20300 3 شقة  B2 الطلبق  مبنى 

)ة(  ك صفي  املغرب  البيضلء  الدار 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

تقديم   : الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

 3 الطلبق   B2 مبنى  الواحة  بلتشكو 

A3 شقة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751281.

6 2I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

SVP GLACE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

SVP GLACE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية لطنطلن  - 82000 

طلنطلن املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.621

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 ينلير   23 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

اله3زة  عي�سى  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة   350

 STE )ة(  الديد  حصة لفلئدة    350

ينلير   23 بتلريخ   -  SOVAPEC S.A

.2020

الدالم  عبد  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   200 اله3زة 

)ة(  الديد  200 حصة لفلئدة   أصل 

STE SOVAPEC S.A - بتلريخ 23 ينلير 

.2020

الرحيم  عبد  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة    50 اله3زة 

)ة(  الديد  50  حصة لفلئدة   أصل 

STE SOVAPEC S.A - بتلريخ 23 ينلير 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بطلنطلن  بتلريخ 23 شتن23 

2020 تحت رقم 180.

6 3I

ACOMS Consulting

EL PORTOGES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ACOMS Consulting
رقم 2 ع لرة 13 شلرع اسريس 2 م ج 

، 50000، مكنلس املغرب

EL PORTOGES شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي متجر رقم 

 ، الطلبق الدفلي رقم 6 تجزئة 

الزيتونة قطلع ألف البدلتين  - 

50000 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PORTOGES

اإلنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 

العقلري.

متجر   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم  ، الطلبق الدفلي رقم 6 تجزئة 

 - البدلتين   ألف  قطلع  الزيتونة 

50000 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : سعيد  هللا  فتح  الديد 

حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

 500   : الديد الكحالمي الحدين 

حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد فتح هللا سعيد عنوانه)ا( 
 32 رقم   9 زنقة  اليوسفية  تجزئة 

البدلتين 50000 مكنلس املغرب.

الحدين  الكحالمي  الديد 
االمزعي  االملم  زنقة   08 عنوانه)ا( 

 20000 املعلريف   2 شقة   1 طلبق 

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد فتح هللا سعيد عنوانه)ا( 
 32 رقم   9 زنقة  اليوسفية  تجزئة 

البدلتين 50000 مكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 025 .

6  I
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AHRICH TEX SARL AU

AHRICH TEX SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AHRICH TEX SARL AU
شلرع فلورنديل زنقة بنت العربي 
زنقة 23 رقم 3 ، 90000، طنجة 

املغرب
AHRICH TEX SARL AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
فلورنديل زنقة بنت العربي زنقة 23 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 0287

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23  في  2  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
مصطفى  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   50 الجيدي 
)ة(  الديد  حصة لفلئدة    50 أصل 
مح د يحيلمي بتلريخ  2 نون23 2020.
العزيز  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   50 ح دان 
)ة(  الديد  حصة لفلئدة    50 أصل 
مح د يحيلمي بتلريخ  2 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7059.

6 5I

FIDUS FETHI

V.I MINA IMPORT EXPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

  V.I MINA IMPORT EXPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 79 زنقة 
بئ2 انزران الحي الحدني الطلبق 

التلني رقم   بركلن - 63300 بركلن 
املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7 69
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تم تعيين  املؤرخ في  0 سون23 
الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

بنعليشة حدن ك دي2 محيد
تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 505/2020.

6 6I

TRANS HOUDRAN

ترانس هودران
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANS HOUDRAN
تجزئة الدالم - ، 82010، الوطية - 

طلنطلن املغرب
ترانس هوسران شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

الدالم - 82010 الوطية - طلنطلن 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5621

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ترانس   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

هوسران.

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني م الدمجي للبضلئع.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

طلنطلن   - الوطية   82010  - الدالم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : عالل  الحور  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عالل  الحور  الديد 

  73000  -  2926 رقم  الوحدة  حي 

الذاخلة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحور عالل عنوانه)ا( حي 

الوحدة رقم 2926 - 73000 الداخلة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتلريخ  بطلنطلن   االبتدائية 

رقم -.

6 7I

QUALIFID

KLINIPHARM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE 1 

 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

KLINIPHARM شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املغرب 

العربي، بلوك ب2، ع لرة رقم 

3  سفلي، محل رقم 18 - 000 1 

القنيطرة املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.56639

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

رفع  تم   2020 نون23   11 في  املؤرخ 
رأس لل الشركة ب بلغ قدره »25.000 

إج   سرهم« أي من »100.000 سرهم« 

»125.000 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80813.

6 8I

BOUCHTA COMPTA

ANOTHER CONCEPT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

ANOTHER CONCEPT شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية زنقة 

لحور م سيد قطب اقلمة الصدق 

الطلبق 1 رقم 60/18 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 9337

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   16 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ    ANOTHER CONCEPT
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي زامية زنقة لحور م 

 1 سيد قطب اقلمة الصدق الطلبق 
- 90000 طنجة املغرب   18/60 رقم 

نتيجة ل : صعوبة الت ويل ماملنلفدة.

م حدس مقر التصفية ب زامية زنقة 

الصدق  اقلمة  قطب  سيد  م  لحور 
 90000  -  18/60 رقم   1 الطلبق 

طنجة املغرب. 
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م عين:

الديد)ة( سنلء  بنلني م عنوانه)ا( 

ط  املدك  اقلمة  صنهلوة  زنقة   1 

املغرب  طنجة   90000 رقم  1   7

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 6826.

6 9I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

أك�سي هوم إموبيليي

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

أك�سي هوم إموبيليي  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 13 

شلرع مح د الخلمس الطلبق الثللث 

اليدلر تجزئة اليدر برشيد  برشيد 

26200 برشيد املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

رفع  تم   2020 نون23   16 في  املؤرخ 

رأس لل الشركة ب بلغ قدره »30.000 

إج   سرهم«   90.000« أي من  سرهم« 

»120.000 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم  109.

650I

RICHARDS INVEST

NASS TOP

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NASS TOP

5  زنقة عبدالقلسر مفتقر الطلبق 2 

الشقة   ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

NASS TOP شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 5  زنقة 

عبدالقلسر مفتقر الطلبق 2 الشقة   

- 20000 الدار البيضلء   املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NASS  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.TOP

شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مبيع العقلرات أم غي2هل من املعلمالت 

العقلرية.

زنقة    5  : عنوان املقر االوت لعي 

عبدالقلسر مفتقر الطلبق 2 الشقة   

- 20000 الدار البيضلء   املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بنشعو  أح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الشخصية مالعلئلية  ااس لء   -  
: مصفلت ممواطن الشركلء 

عنوانه)ا(  بنشعو  أح د  الديد 
الجزائر  زنقة  زامية  أنفل  شلرع 
27 20000 الدار  8 الشقة  الطلبق 

املغرب. البيضلء   
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

الشركة: ممواطن مدي2ي 
عنوانه)ا(  بنشعو  أح د  الديد 
الجزائر  زنقة  زامية  أنفل  شلرع 
27 20000 الدار  8 الشقة  الطلبق 

الدار البيضلء  البيضلء  
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
رقم  تحت   2020 سون23   07

.756320
651I

NCG EXPERTISE

 LINAYA TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة 
ذات الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID
 IBN WALID APPT 10 IMM
 C GUELIZ MARRAKECH،

 40000، MARRAKECH
MAROC

 LINAYA TRANSPORT SARL
AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
 2 معنوان مقرهل اإلوت لعي متجر 
مدي2ة 1 ب تجزئة 551 مراكش 
متجر 2 مدي2ة 1 ب تجزئة 551 
مراكش 0000  مراكش املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.31563
الشريك  قرار  ب قت�سى 
يوليوز   23 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020
سرهم«   6. 00.000« قدره  ب بلغ 
إج   سرهم«   700.000« من  أي 

  : طريق  عن  سرهم«   7.100.000«

الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء 

املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118087.

652I

NCG EXPERTISE

 LINAYA TRANSPORT SARL

AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأس لل الشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LINAYA TRANSPORT SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي متجر 2 

مدي2ة 1 ب تجزئة 551 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

خفض رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.31563

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 يوليوز   23 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 

من  أي  سرهم«   5.100.000« قدره 

»7.100.000 سرهم« إج  »2.000.000 

عدس   تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

ااسهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118087.

653I
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هلند أمف كريلفيتي

هاند أوف كرياتيفيتي
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

هلند أمف كريلفيتي

مركز أيت مللك - تيفلت ، 15272، 

تيفلت املغرب

هلند أمف كريلتيفيتي شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز أيت 

مللك - تيفلت تيفلت 15272 تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

هلند   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

أمف كريلتيفيتي.

متنوعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االشغلل في مجلالت البنلء.

عنوان املقر االوت لعي : مركز أيت 

مللك - تيفلت تيفلت 15272 تيفلت 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد ح يد اللحية عنوانه)ا( حي 

اإلنبعلث رقم 15  زنقة الغوالم سال 

11080 سال املغرب.

الديد مح د عز  عنوانه)ا( مركز 

تيفلت   15272 تيفلت   - مللك  أيت 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د عز  عنوانه)ا( مركز 

تيفلت   15272 تيفلت   - مللك  أيت 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

03 سون23  بتلريخ  االبتدائية بتيفلت  

2020 تحت رقم 229.

65 I

ACCUR CONSULTING

OUED ZEM CAR SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

ACCUR CONSULTING

الع لرة رقم 1 الطلبق التللث مج ع 

الفرسمس ، 25000، خريبكة املغرب

 OUED ZEM CAR SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 

رقم 7شقة رقم    سلحة الشهداء - 

25350 ماسي زم املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.813

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 10 يوليوز 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

سلحة  رقم     7شقة  رقم  »ع لرة 

ماسي زم املغرب«   25350  - الشهداء 

الكلئنة  سفلي  بللطلبق  »مراب  إج  

 - تجزئة الحدلكي بواسي زم   7 برقم 

25350 ماسي زم  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   16 بتلريخ  االبتدائية بخريبكة  

2020 تحت رقم 2020/181.

655I

EURODEFI-NORD-AUDIT

WORLD MARITIME
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI-NORD-AUDIT

 -4éme étage n°22 TANGER 17

 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC

WORLD MARITIME شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

 rue de : معنوان مقرهل اإلوت لعي

 Mexique résidence Achouhadae

6éme étage n°27 - 90000 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.53727

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  15 شتن23  املؤرخ في 

ذات  شركة   WORLD MARITIME

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم 

 rue de اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

 Mexique résidence Achouhadae

6éme étage n°27 - 90000 طنجة 

املغرب نتيجة لتصفية بللت2ا�سي.

م عين:

 HICHAM  EL الديد)ة( 

 Lot عنوانه)ا(  م    OUAZZANI

 Kadiria Résidence Sanaoubar

9000 25 طنجة املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 rue de مفي   2020 شتن23   15 بتلريخ 

 Mexique résidence Achouhadae

6éme étage n°27 - 90000 طنجة 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتلريخ  التجلرية بطنجة  

2020 تحت رقم   9 23.

656I

RICHARDS INVEST

RICHARDS INVEST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشلط الشركة

RICHARDS INVEST

9 شلرع نيس الطلبق اار�سي حي 

بوركون ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

RICHARDS INVEST شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي 9 شلرع 

نيس الطلبق اار�سي حي بوركون - 

20000 الدار البيضلء  املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 23027

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تغيي2   2020 نون23   19 املؤرخ في 

الحصص  نشلط الشركة من »شراء 

مااسهم« إج  » شراء مبيع العقلرات أم 

غي2هل من املعلمالت العقلرية«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756028.

657I

فيكلميد

 STE PIECES  AUTO

ABDERAHIM SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكلميد

3، شلرع الوحدة الطلبق اامل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

 STE PIECES  AUTO ABDERAHIM

SARL AU  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ماس 

تلنديفت زنقة 2 رقم 1 طويبلة 

تطوان - 93000 تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

28193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 PIECES  AUTO ABDERAHIM

. SARL AU

غرض الشركة بإيجلز : بيع اوزاء 

الديلرات الجديدة بللتقديط .

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
طويبلة   1 رقم   2 ماس تلنديفت زنقة 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د الح دامي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الح دامي  مح د  الديد 

عنوانه)ا( شلرع ماس تلنديفت زنقة 2 
رقم 1 طويبلة تطوان 93000 تطوان 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الح دامي  مح د  الديد 

عنوانه)ا( شلرع ماس تلنديفت زنقة 2 
رقم 1 طويبلة تطوان 93000 تطوان 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

03 سون23  االبتدائية بتطوان  بتلريخ 

2020 تحت رقم 6126.

658I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

DH QUALITE CONFECTION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC

  DH QUALITE CONFECTION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 116.شلرع 

مح د الخلمس اقلمة الحديقة 

مكتب 2 طنجة 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110371

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DH  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. QUALITE CONFECTION

مراقبة   -  : غرض الشركة بإيجلز 

ووسة شركلت الخيلطة

و يع  عل   الطلبيلت  تتبع   -

املراحل من االنتلج اج  التدويق

الع ليلت  كل  علمة  بصفة   -

املتعلقة  املللية  الصنلعية  التجلرية 

الخيلطة  شركلت  ووسة  ب راقبة 

بطريقة مبلشرة ام غي2 مبلشرة.

.116  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع مح د الخلمس اقلمة الحديقة 

طنجة   90000 طنجة   2 مكتب 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديدة عويشة الدحدمح 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الدحدمح  عويشة  الديدة 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 17 رقم 

 2  90000 طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الدحدمح  عويشة  الديدة 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 17 رقم 

 2  90000 طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236719.
659I

NJ BUSINESS

STE SUCCESS WORKS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE SUCCESS WORKS شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكلتب 
ملرينل الطلبق التللت مكتب 19 

شلرع عبد الكريم بنجلون املدينة 
الجديدة فلس - 30000 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65195
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   06
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SUCCESS WORKS

م  البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااشغلل املختلفة.

مكلتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ملرينل الطلبق التللت مكتب 19 شلرع 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 

فلس - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.500.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 10.050   : العالم  الديد سعيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد رشيد الزين :  950.  حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 10050  : العالم  سعيد  الديد   

بقي ة 100 سرهم.

الديد رشيد الزين : 950  بقي ة 

100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  العالم  سعيد  الديد 

8 زنقة أكنول الزهور  شلرع شنكيط 

2 فلس 30000 فلس املغرب.

حي  الديد رشيد الزين عنوانه)ا( 

فلس   30000 الحلوب  سعيد  ايت 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العالم  سعيد  الديد 

8 زنقة أكنول الزهور  شلرع شنكيط 

2 فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3508.

660I
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fiduciaire ficogest  

SOCIETE ASSRIRY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire ficogest
 6 شلرع بي2انزاران تنغي2 5800  ، 

5800 ، تنغي2 املغرب
SOCIETE ASSRIRY شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي قصر 
تورمك ملعب كل ي ة - 52250 

كل ي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
13011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ف23اير   06
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE ASSRIRY
تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
م  املدرسية  ااسمات  بيع  ااموال، 

املكتبية.
قصر   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 52250  - كل ي ة  ملعب  تورمك 

كل ي ة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 15.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.500   : احدان  مي ون  الديد 

حصة بقي ة 10 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  احدان  مي ون  الديد 
 52250 قصر تورمك ملعب كل ي ة 

كل ي ة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  احدان  مي ون  الديد 
 52250 قصر تورمك ملعب كل ي ة 

كل ي ة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  االبتدائية بللرشيدية  

رقم -.

661I

COMPTASIG

VIRGINIA ABDONIZAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي  الدالم بلوك  1 رقم 2 سيدي 
سلي لن ، 200 1، سيدي سلي لن 

املغرب
VIRGINIA ABDONIZAR شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع  
مح د  الخلمس رقم 128 محل 

رقم 01 سيدي يحي الغرب  سيدي 
سلي لن 250 1 سيدي يحي  الغرب 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
2971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   01
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.VIRGINIA ABDONIZAR
ااشغلل    : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة
التشجي2.

شلرع    : االوت لعي  املقر  عنوان 
محل   128 رقم  الخلمس  مح د  
سيدي  سيدي يحي الغرب    01 رقم 
الغرب  250 1 سيدي يحي   سلي لن 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الحفيظ  عبد   شرمف  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الحفيظ  عبد  شرمف   الديد 
عنوانه)ا(  شلرع  الزرقطوني رقم 53  

250 1 سيدي يحي الغرب املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الحفيظ  عبد  شرمف   الديد 
عنوانه)ا(  شلرع  الزرقطوني رقم 53  

250 1 سيدي يحي  الغرب املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي لن  بتلريخ 22 
أكتوبر 2020 تحت رقم 228/2020.

662I

AUDIT HOUSE أمسيت هلمس

EXTERN SERVICES
إعالن متعدس القرارات

AUDIT HOUSE أمسيت هلمس
تجزئة الكولين 2 ع لرة لوملتينيون 
الطلبق 2 املكتب 6 سيدي معرمف، 

20150، البيضلء املغرب
EXTERN SERVICES »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: سريدية 3 
شلرع مح د 6 رقم 809 - - البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.10 7 1

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 02 سون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
بيع مح د سنتي�سي ل 50000 حصة 

لشركة إسبلس كلش 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
تعيين الديد يلسين مح د بنكي2ان 
مح د  عن  بدال  للشركة  ك دي2 

سنتي�سي املدتقيل
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تحيين القلنون االسل�سي 
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
عل   ينص  الذي   :28 رقم  بند 
مليلي: يدي2 الشركة ملدة غي2 محدمسة 
]البلقي  بنكي2ان  اسين مح د  الديد 

سمن تغيي2[
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756537.

663I

 THE SPACE OF KNOWLEDGE AND

LANGUAGES PRIVE SARL

شركة ريمانور
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

RIMANORD SARL
 Rdc n 48 lot jnan louise sahrij
gnaoua fes ، 30000، FES Maroc

شركة ري لنور شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 
الدفلي رقم 8  تجزئة ونلن لوي�سي 
صهريج كنلمة فلس - 30000 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   19
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 
ري لنور.

صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املالبس 

االستي2اس م التصدير.

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

8  تجزئة ونلن لوي�سي  الدفلي رقم 

فلس   30000  - صهريج كنلمة فلس 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : البوعزامي  ميلوس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : يوسف  بوغلبة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد البوعزامي ميلوس عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  بوغلبة  الديد 

فلس 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد البوعزامي ميلوس عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب

عنوانه)ا(  يوسف  بوغلبة  الديد 

فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   17 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3156.

66 I

ALAZIN

ALAZIN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALAZIN

59 شلرع الزرقطوني طلبق 6 رقم 

18 الدار البیضلء ، 20360، الدار 

البيضلء املغرب

ALAZIN شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 شلرع 
الزرقطوني طلبق 6 رقم 18 - 20360  

الدار البیضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ALAZIN
ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة مالبنلء.
59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
الزرقطوني طلبق 6 رقم 18 - 20360  

الدار البیضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : بنجلون  طلرق  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بنجلون  طلرق  الديد 
كولف ستي فيال 3  املدينة الخضراء 

بوسكورة 27182  البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنجلون  طلرق  الديد 
كولف ستي فيال 3  املدينة الخضراء 

بوسكورة 27182  البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755805.

665I

AMDE

ZOUBAIRCALL SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZOUBAIRCALL SARL AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

ليشون مح د الخلمس ع لرة 

ا الطلبق 5 الرقم 502 تقلطع 
زنقة ايت بلع ران م شلرع مح د 

الخلمس, حي املحطة - 2000 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ZOUBAIRCALL SARL AU

مركز   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

التواصل

املرمر  إنشلء  االتصلل:  مركز    -

 ، ماالتصلالت الهلتفية   ، مالتأمين   ،

ممنتجلت التج يل ،

اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ا  ع لرة  الخلمس  مح د  ليشون 

زنقة  تقلطع   502 الرقم   5 الطلبق 

ايت بلع ران م شلرع مح د الخلمس, 

البيضلء  الدار   2000  - املحطة  حي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد زمبي2 بوطلب :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوطلب  زمبي2  الديد 

فرندل 500 3 فرندل فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوطلب  زمبي2  الديد 

فرندل 500 3 فرندل فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755818.

666I

S&K GLOBAL SERVICE

S&K GLOBAL SERVICE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

S&K GLOBAL SERVICE

197 شلرع املقلممة الطلبق 6 ، 

20000، الدار البيضلء املغرب

S&K GLOBAL SERVICE  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 197 شلرع 

املقلممة الطلبق6 - 20000 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 816 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 S&K  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. GLOBAL SERVICE
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اإلستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 
مالتصدير
التجلرة
اإلشهلر.

 197  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 20000  - الطلبق6  املقلممة  شلرع 

الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 600   : شيلمنة  سونغ  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد سو كي :  00  حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة سونغ شيلمنة عنوانه)ا( 

الصين 116000 ليلمنين الصين.
الصين  عنوانه)ا(  كي  الديد سو 

072750 هيبي الصين.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة سونغ شيلمنة عنوانه)ا( 

الصين 116000 ليلمنين الصين
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 30176.

667I

amina zouheir

FIRST GREEN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

FIRST GREEN شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 1  

بلوك 3 تجزئة فدم  ماس فلس فلس  
- 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FIRST  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.GREEN

تدي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الفالحية-تربية  االستغالليلت 

انتلج  م  الدماون  علف  الدماون 

البيض -تد ين البقر م العجول  .

  1 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

3 تجزئة فدم  ماس فلس فلس   بلوك 

- 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : فرج  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فرج  ابراهيم  الديد 

طريق عين   11 رقم   2 اقلمة مربيال 

الشقف فلس 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  فرج  ابراهيم  الديد 

طريق عين   11 رقم   2 اقلمة مربيال 

الشقف فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3327.

668I

سيوان الخدملت

STE TV TRANS SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

سيوان الخدملت

شلرع مح د الخلمس رقم  9 سيدي 

قلسم ، 16000، سيدي قلسم 

املغرب

STE TV TRANS SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 

يحيى بئ2 الطللب سيدي قلسم - 

16000 سيدي قلسم  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

28601

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE TV : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRANS SARL

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع 

نقل االشخلص.

عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 

 - قلسم  سيدي  الطللب  بئ2  يحيى 

16000 سيدي قلسم  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : الحل�سي   الديد شفيق 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : بنحيدة  عث لن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد شفيق الحل�سي  عنوانه)ا( 

تكنة  الطللب  بئ2  يحيى  امالس  سمار 

سيدي قلسم   16000 سيدي قلسم 

املغرب.

الديد عث لن بنحيدة  عنوانه)ا( 

سيدي  سمار امالس يحيى بئ2 الطللب  

قلسم 16000 سيدي قلسم املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد شفيق الحل�سي  عنوانه)ا( 

تكنة  الطللب  بئ2  يحيى  امالس  سمار 

سيدي قلسم   16000 سيدي قلسم 

املغرب

الديد عث لن بنحيدة  عنوانه)ا( 

سيدي  سمار امالس يحيى بئ2 الطللب  

قلسم 16000 سيدي قلسم املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 21 بتلريخ  االبتدائية بديدي قلسم  

شتن23 2020 تحت رقم -.

669I

ACCUR CONSULTING

 SOCIETE QOLOUB TAIBA
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

الع لرة رقم 1 الطلبق التللث مج ع 

الفرسمس ، 25000، خريبكة املغرب

 SOCIETE QOLOUB TAIBA SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 217 

البنليلت الجديدة للتنشيف - 

25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE QOLOUB TAIBA SARL

و يع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اشغلل البنلء م االست2اس مالتصدير.

 217  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - للتنشيف  الجديدة  البنليلت 

25000 خريبكة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مراس بلبصي2 :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد اح د بن عبد الواحد بن 

بقي ة  حصة   700   : بخلري  حدن 

100 سرهم للحصة .

 100   : بلبصي2  مجيدة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   100   : الديد عبد املوج  

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بلبصي2  مراس  الديد 

للتنشيف  الجديدة  البنليلت   217

25000 خريبكة املغرب.

الواحد  عبد  بن  اح د  الديد 

ودة  عنوانه)ا(  بخلري  حدن  بن 

الدعوسية  21589 ودة الدعوسية.

الديدة مجيدة بلبصي2 عنوانه)ا( 

للتنشيف  الجديدة  البنليلت   217

25000 خريبكة املغرب.

 217 الديد عبد املوج  عنوانه)ا( 

 25000 البنليلت الجديدة للتنشيف 

خريبكة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بلبصي2  مراس  الديد 

للتنشيف  الجديدة  البنليلت   217

25000 خريبكة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 879.

670I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SO AGTC TRAVAUX
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

SO AGTC TRAVAUX   شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الحي 
الصنلعي رقم 270 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SO  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.  AGTC TRAVAUX

االشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

العلمة في البنلء مالنقل 

مبيع مواس العقلقي2 .

الحي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
270 - 70000 العيون  الصنلعي رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الحلزم  علسل  الديد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : الحلزم  علسل  الديد   
بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
مصفلت ممواطن الشركلء :

 3 الديد علسل الحلزم عنوانه)ا( 
زنقة ايت بن ع ر 6 بلشوية القصيبة 

بني مالل 23000 بني مالل  املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
 3 الديد علسل الحلزم  عنوانه)ا( 
زنقة ايت بن ع ر 6 بلشوية القصيبة 

بني مالل 23000 بني مالل  املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم  297.
671I

CARREFOUR DES MANAGERS

OULIOUDI BUSINESS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK , 5
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
OULIOUDI BUSINESS شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

 GROUPE معنوان مقرهل اإلوت لعي
 17-ATTAKADDOUM GH2

 2EME ETAGE SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA 20610
CASABLANCA املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 82099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.OULIOUDI BUSINESS

تجلرة   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

متوزيع متدويق و يع مدتحضرات 

التج يل.

بلالستي2اس  يقوم  الذي  التلور   -

مالتصدير -

تجلرة متدويق و يع املنتجلت   -

الغذائية مالزراعية.

مالشراء  مالتصدير  االستي2اس   -

مالتوزيع  ماالتجلر  مالت ثيل  مالبيع 

املنتجلت  لج يع  مالتدويق 

التجلرة   ، أعم  مبشكل   ، مااصنلف 

املنتجلت  لج يع   ، أشكللهل  بج يع 

البضلئع  و يع   ، ال  أم  املصنعة 

مااشيلء مااشيلء ماملواس ممل إج  ذلك 

، مه ل كلنت طبيعتهل ممنشأهل ؛

- مبشكل أعم ، أي ع لية مرتبطة 

أم  أعاله ضرمرية  املذكور  بللنشلط 

غرضهل  لتحقيق  ببدلطة  مفيدة 

تعزز  أن  املرجح  ممن  املؤس�سي 

تطويرهل

متطورهل..

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

 GROUPE ATTAKADDOUM

 GH2-17 2EME ETAGE SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA

CASABLANCA 20610 املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : سعيد   الوسي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سعيد   الوسي  الديد 
الدارالبيضلء  املقلممة  شلرع   103

CASABLANCA 20000 املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد   الوسي  الديد 
الدارالبيضلء  املقلممة  شلرع   103

CASABLANCA 20000 املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756538.

672I

karama conseil

 STE LE GRAND PAVILLON
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 
ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس، 

30000، فلس املغرب
 STE LE GRAND PAVILLON SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 1 
االقلمة 33 زنقة اسلمة بن زيد  

شلرع الجيش امللكي فلس  - 30000 
فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE LE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.GRAND PAVILLON SARL

فندق م   : غرض الشركة بإيجلز 

مطعم.

 1 رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

االقلمة 33 زنقة اسلمة بن زيد  شلرع 

فلس   30000  - الجيش امللكي فلس  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   330   : الديد عبو س ي2 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   3 0   : ع ر  عبو  الديد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : الديد عبو عبد الرح لن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبو ع ر عنوانه)ا( رقم 88 

شلرع  عالل بن عبد هللا فلس 30000 

فلس املغرب.

الرح لن  عبد  عبو  الديد 

عنوانه)ا( رقم 88 شلرع عالل بن عبد 

هللا فلس 30000 فلس املغرب.

رقم  عنوانه)ا(  عبو س ي2  الديد 

الدوي�سي  شداس  بن  عنت2  شلرع   02

الربلط  10000 الربلط املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

رقم  عنوانه)ا(  عبو س ي2  الديد 

الدوي�سي  شداس  بن  عنت2  شلرع   02

الربلط  10000 الربلط املغرب

الديد عبو ع ر عنوانه)ا( رقم 88 

شلرع  عالل بن عبد هللا فلس 30000 

فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 63/2020 3.

673I

N2M CONSEIL-SARL

 ETABLISSEMENT

ATHOURAYYA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 ETABLISSEMENT ATHOURAYYA

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي امالس 

لحدن  - 62000 النلظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.10 77

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

مح د شوعة  )ة(   تفويت الديد 

أصل  من  اوت لعية  حصة   900

3.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( زهي2 

شوعة بتلريخ 26 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 07 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3702.

67 I

karama conseil

 STE NOURCHIM IBDAE

SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 

ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسلمة 

ابن زيد شلرع الجيش امللكي فلس، 

30000، فلس املغرب

 STE NOURCHIM IBDAE SARL

AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم33 
الشقة 1 زنقة اسلمة بن زيد شلرع 
الجيش امللكي فلس - 30000 فلس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NOURCHIM IBDAE SARL AU
نجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
م  املختلفة  -اشغلل  االلومينيوم 

البنلء.
رقم33   : االوت لعي  املقر  عنوان 
زنقة اسلمة بن زيد شلرع   1 الشقة 
فلس   30000  - الجيش امللكي فلس 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : يلسين  الركلس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  يلسين  الركلس  الديد 
رقم  1 1 الحي الجديد زماغة العليل 

فلس 30000 فلس املغلرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  يلسين  الركلس  الديد 
رقم  1 1 الحي الجديد زماغة العليل 

فلس 30000 فلس املغلرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 62/2020 3.
675I
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ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ARCHE CONSEIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
ARCHE CONSEIL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة)في طور 
التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 21 زنقة 
أبو عبدهللا النلفع املعلريف  - 
20330 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.97075
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  16 شتن23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
مبلغ رأس للهل    ARCHE CONSEIL
مقرهل  معنوان  سرهم   200.000
اإلوت لعي 21 زنقة أبو عبدهللا النلفع 
الدارالبيضلء   20330  - املعلريف  
النشلط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجلري.
زنقة   21 م حدس مقر التصفية ب 
أبو عبدهللا النلفع املعلريف  - 20330 

الدارالبيضلء املغرب. 
م عين:

بن  كريم    مح د  الديد)ة( 
أبو  زنقة   21 عنوانه)ا(  م  شقرمن 
 20330 املعلريف   النلفع  عبدهللا 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 21 زنقة 

أبو عبدهللا النلفع املعلريف 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 50 753.

676I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SOCIETE DE MATERIEL

INDUSTRIEL ET ELEVAGE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 SOCIETE DE MATERIEL

 INDUSTRIEL ET ELEVAGE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة 
رقم 178 بللطلبق 2 بندوسة تجزئة 

الفرح زماغة - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE DE MATERIEL  :

.INDUSTRIEL ET ELEVAGE

 1-  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الصنلعية:  مااسمات  التوريدات 

 ، ملئية   ، ميكلنيكية   ، كهربلئية 

كهربلئية

الوزن  معدات  مبيع  شراء   2-

الصنلعية

متدويق  متوزيع  مبيع  شراء   3-

املنتجلت ماملواس..

عنوان املقر االوت لعي : شقة رقم 
178 بللطلبق 2 بندوسة تجزئة الفرح 

زماغة - 30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : اقري ع  عالء  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد عالء اقري ع عنوانه)ا( رقم 
 30000 حي الوحدة بندوسة    1565

فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عالء اقري ع عنوانه)ا( رقم 
 30000 حي الوحدة بندوسة    1565

فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3509/2020.
677I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

M2A PRINT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشلط الشركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
M2A PRINT شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل االوت لعي تجزئة 
أمين رقم 6 1 ع لرة 18 الولفة - 

20202 الدارالبيضلء املغرب.
تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.23 719

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي2   2020 يوليوز   15 املؤرخ في 
االسمات  »بيع  من  الشركة  نشلط 

املكتبية« إج  »متجر القرطلسية«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 28 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2020 تحت رقم 7639 7..

678I

eurest compta sarl

CRECHE ELOUSSRA PRIVE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

 CRECHE ELOUSSRA PRIVE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : حي 
املدرسة زنقة 22 رقم 16 حي 

مح دي الدار البيضلء - 20230 
الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 09  5
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 شتن23   30 في  املؤرخ 
 CRECHE ELOUSSRA PRIVE حل 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
رأس للهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
رقم   22 اإلوت لعي حي املدرسة زنقة 
 - البيضلء  الدار  مح دي  حي   16
الدار البيضلء املغرب نتيجة   20230

النتهلء الهدف اإلوت لعي.
م عين:

م  حدن   علطي    الديد)ة( 
 22 زنقة  املدرسة  حي  عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار  حي مح دي   16 رقم 
املغرب  البيضلء  الدار   20230

ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
حي  مفي   2020 نون23   02 بتلريخ 
املدرسة زنقة 22 رقم 16 حي مح دي 
الدار البيضلء - 20230 الدار البيضلء 

املغرب.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750335.

679I

معهد أمرمميد للتكوين املنهي الخلص

معهد اوروميد للتكوين املنهي 

الخاص
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

معهد أمرمميد للتكوين املنهي الخلص

سعلسة 6 رقم 0  املحلميد ، 

0000 ، مراكش املغرب

معهد امرمميد للتكوين املنهي الخلص  

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سعلسة 6 

رقم 0  املحلميد - 0000  مراكش 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.36751

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2017 تم تعيين  26 سون23  املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( اس بن 

ايدر  عبد الرحيم ك دي2 محيد

تبعل إلقللة مدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ينلير   10 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2018 تحت رقم 36751.

680I

AMIATIS CONSEIL

ASPHARMA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL

اقلمة الحديقة ٬الطلبق الثللث٬ 

مكتب 53 ٬طريق الربلط ٬عين 

الدبع ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

ASPHARMA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الدار 

البيضلء ، الوفل 2 ، رقم 189 ، إقلمة 

الدالم ، الطلبق 2 ، شقة   ، الوئلم 

، الولفة - 20000 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   21

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ASPHARMA

بيع   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

مشبه  الصيدالنية  املنتجلت  مشراء 

الصيدالنية ؛

- تصنيع متوزيع مترميج املنتجلت 

الصيدالنية مشبه الصيدالنية ؛

املنتجلت  متصدير  استي2اس   -

الصيدالنية  مشبه  الصيدالنية 

مو يع املواس الخلم ذات الصلة ؛

ممشلركة متبلسل متأوي2  إنشلء   -

و يع  متطوير  متشغيل  متحويل 

الصنلعية  أم  التجلرية  الشركلت 

املرتبطة بللع ليلت املذكورة أعاله ؛

- املشلركة املبلشرة أم غي2 املبلشرة 

أم  تجلرية  ع ليلت  أي  في  للشركة 

بأحد  مرتبطة  تكون  قد  صنلعية 

طريق  عن  أعاله  املذكورة  ااشيلء 

إنشلء شركلت وديدة أم عداسات أم 

أي منظ لت أم عن طريق املدله ة 

أم االكتتلب أم شراء اامراق املللية أم 

االندملولت  أم  االوت لعية  الحقوق 

أم الج عيلت املشلركة أم غي2 ذلك..

الدار   : االوت لعي  املقر  عنوان 
البيضلء ، الوفل 2 ، رقم 189 ، إقلمة 

الدالم ، الطلبق 2 ، شقة   ، الوئلم 

البيضلء  الدار   20000  - الولفة   ،

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 
100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

 700   : الديد عبد اإلله س ران 
حصة بقي ة 100,00 سرهم للحصة .
 200   : الديد  حليم بن سلي لن 
حصة بقي ة 100,00 سرهم للحصة .
 100   : شبيت  فلط ة  الديدة 
حصة بقي ة 100,00 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
س ران  اإلله  عبد  الديد 
عنوانه)ا(  الوفل 2 ، رقم 189 ، إقلمة 
الدالم ، الطلبق 2 ، شقة   ، الوئلم ، 
الولفة 20000 الدار البيضلء املغرب.
سلي لن  بن  حليم  الديد  
، رقم  عنوانه)ا( شلرع الدار البيضلء 
368 ، هرهورة 20000 ت لرة  املغرب.
الديدة فلط ة شبيت عنوانه)ا(  
189 ، إقلمة الدالم ،  2 ، رقم  الوفل 
الطلبق 2 ، شقة   ، الوئلم ، الولفة 

20000 الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
س ران  اإلله  عبد  الديد 
عنوانه)ا(  الوفل 2 ، رقم 189 ، إقلمة 
الدالم ، الطلبق 2 ، شقة   ، الوئلم 
، الولفة 2000 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 513 75.
681I

cabinet jdaini

ABDELLAH CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
ABDELLAH CAR شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة  

الشهداء رقم 86 بركلن - 63300 

بركلن املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1339

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 20 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 - بركلن   86 رقم  الشهداء  »زنقة  

»تقلطع  إج   املغرب«  بركلن   63300

شلرع االهرام مع زنقة البحرين رقم 

60 حي اللي ون بركلن - 63300 بركلن  

املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 506/2020.

682I

مكتب معيشة للحدلبلت م ااستشلرات الجبلئية

MIXICO ARABIA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحدلبلت م 

ااستشلرات الجبلئية

حي الدالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سلي لن ، 200 1، سيدي سلي لن 

املغرب

MIXICO ARABIA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي توطين: 

مكتب رقم 3 إقلمة اليلس ين 25 

بولفلر يعقوب املنصور  - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MIXICO ARABIA

- استي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

متصدير الفهوة

- توزيع القهوة

- توزيع املواس الغدائية

- التجلرة.

توطين:   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 25 اليلس ين  إقلمة   3 رقم  مكتب 

 1 000  - املنصور   يعقوب  بولفلر 

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : يوني  عبدالقلسر  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مح وس سللم :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبدالقلسر يوني عنوانه)ا( 

 1 200 الذهب رقم 1  ماس  تعلمنية 

سيدي سلي لن املغرب.

عنوانه)ا(  سللم  مح وس  الديد 

املج وعة  النور  الدكني  املج ع 

طنجة   90000  226 رقم   03 ط   12

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبدالقلسر يوني عنوانه)ا( 

 1 200 الذهب رقم 1  ماس  تعلمنية 

سيدي سلي لن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم -.

683I

NCB

دنيم فاشيين
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NCB

 RES ZAHRA RUE SIDI

 BENNOUR 2EME ETG APPT

 12 AIN BORJA ، 20150،

CASABLANCA MAROC

سنيم فلشيين شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزءة 

البلتول م-ص بقعة رقم 27 م 28 

الطلبق االمل لدلسفل  - 20190 

الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.239093

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2017 أبريل   27 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد سنيم فلشيين  

سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 

تجزءة  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

 28 م   27 رقم  بقعة  م-ص  البلتول 

 20190  - لدلسفل   االمل  الطلبق 

الدار البيضلء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الواحد.

تجزءة  التصفية ب  مقر  م حدس 

 28 م   27 رقم  بقعة  م-ص  البلتول 

الطلبق االمل لدلسفل  - 20190 الدار 

البيضلء املغرب. 

م عين:

م  بخشلن  بوو عة    الديد)ة( 

رقم  عين الشق زنقة  11  عنوانه)ا( 

املغرب  البيضلء  الدار   20 70  58

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 11 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ملي 2017 تحت رقم 83  0063.

68 I

fiduazizi

DABRA

إعالن متعدس القرارات

fiduazizi

شلرع ع ر املختلر حي القدس شلرع 

ع ر املختلر حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

DABRA »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع ام 

الدعد ع لرة 8  الطلبق 3 رقم 10 

العيون - 70000 العيون املرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.18051

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 08 سون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1-2 رقم  قرار 

مليلي: تحويل مقر الشركة اج  مدينة 

العيون.   270 رقم  م  بلوك  الوفلق 

فرع للشركة ب دينة الداخلة  انشلء 

حي القدلم رقم 02 شلرع الوالء املم 

محطة خدملت اطلس صحراء.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

تحويل مقر الشركة اج  مدينة الوفلق 

بلوك م رقم 270 العيون

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 08 سون23 

2020 تحت رقم 2987/2020.

685I

Finconseil

BERCLAF
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 1 0

casablanca maroc

BERCLAF شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 61 شلرع 

الال يلقوت رقم 69 الطلبق الثلني 

- 20200 الدار البيضلء امل لكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.23653

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  21 شتن23  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

مبلغ    BERCLAF الوحيد  الشريك 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي 61 شلرع الال يلقوت 
رقم 69 الطلبق الثلني - 20200 الدار 

 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضلء 

الخ ول.

م حدس مقر التصفية ب 61 شلرع 

الثلني  الطلبق   69 رقم  يلقوت  الال 

امل لكة  البيضلء  الدار   20200  -

املغربية. 

م عين:

فضول م  نور الدين   الديد)ة(  
أطلس    11 رقم   09 شلرع  عنوانه)ا( 

املغربية  امل لكة  مكنلس   20200  3

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 9  9 7.

686I
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FISCALITE DE LA CAPITALE SARL

مركز استيراد املنتجات 

 CENTRALE- الدوائية والطبية

 D’IMPORTATION

 DE PRODUITS

 PHARMACEUTIQUES ET

 MEDICAUX-C.I.P.P.M.

S.A.R.L. A.U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

 FISCALITE DE LA CAPITALE

SARL

279، شلرع مح د الخلمس، رقم 11 

، 10000، الربلط املغرب.

مركز استي2اس املنتجلت 

 CENTRALE- الدمائية مالطبية

 D’IMPORTATION

 DE PRODUITS

 PHARMACEUTIQUES ET

 MEDICAUX-C.I.P.P.M. S.A.R.L.

A.U  شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي :  3، 

شلرع عقبة، الشقة، رقم 12، 

أكدال - 10090 الربلط املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.12 103

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

املقر االوت لعي الحلجي للشركة من »: 

 ،12 رقم  الشقة،  شلرع عقبة،   ،3 

إج   الربلط املغرب«   10090  - أكدال 

1، اقلمة  »: ريلض ااندلس، سيفييل 

82، الشقة 15، حي الريلض - 10110 

الربلط  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109208.

687I

إئت لنية الوفلء

TRANS SANMILAN

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئت لنية الوفلء

شلرع عالل الفل�سي الرقم 79 

سطلت ، 26000، سطلت املغرب

TRANS SANMILAN شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم 92 ، 

مركز 25 ، زنقة االملزمن حي مي ونة 

سطلت - 26000 سطلت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   08

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SANMILAN

النقل   1-  : غرض الشركة بإيجلز 

الدمجي نيلبة عن االخرين.

عنوان املقر االوت لعي : الرقم 92 

، مركز 25 ، زنقة االملزمن حي مي ونة 

سطلت - 26000 سطلت املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اح د  البيض  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اح د  البيض  الديد 
طريق   90 الرقم   02 الوفلء  تعلمنية 
سطلت   26000 سطلت  اح د  ابن 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  اح د  البيض  الديد 
طريق   90 الرقم   02 الوفلء  تعلمنية 
سطلت   26000 سطلت  اح د  ابن 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بدطلت  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 1207/2020.

688I

رمزي لالستشلرات

SAHRAWI TRAVEL
إعالن متعدس القرارات

رمزي لالستشلرات
شلرع  2 نون23 ع لرة ح دي ملد 

الرشيد الطلبق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

SAHRAWI TRAVEL »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 
الد لرة قدلرية الديش حي خط 

الرملة 01 العيون - 70000 العيون 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.17 39
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مليلي: تفويت 3000 حصة من الديد 
مصطفى الكر�سي اج  الديد الخليل 

تلمدوكت 
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة  من 
محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة  اج  

مالشريك الوحيد

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم -: الذي ينص عل  مليلي: -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 08 سون23 

2020 تحت رقم 2991/2020.
689I

AA CONSULTING S.A.R.L

LMS-CSA MARKETING
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
LMS-CSA MARKETING  »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 5 ، شلرع 

انفل - - الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.609 5

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 28 يونيو 2019

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
التتبث من مفلة الشريك عبد  مليلي: 
ب دينة  براسة  الجلفظي   الحفيظ 

الربلط بتلريخ 10 نوف 23 2018
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مليلي: التثبت م املصلسقة عل  تحويل 
حصة اوت لعية التي كلنت في   200
براسة  الحفيظ  عبد  الديد  ملكية 
لورتثه ز عبد الح يد الحلفظي براسة 
الديدة نلسية  حصة اوت لعية؛   60
اوت لعية؛  50حصة  عبدهللا  بن 
 30 براسة  الحلفظي  نعي ة  الديدة 
مليكة  الديدة  اوت لعية؛  حصة 
الحلفظي براسة 30 حصة اوت لعية؛ 
 30 براسة  الحلفظي  انيدة  الديدة 

حصة اوت لعية
عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
الح يد  عبد  الديد  قبول  مليلي: 
بن  نلسية  الديدة  براسة،  الحلفظي 
الحلفظي  نعي ة  الديدة  هللا،  عبد 
براسة، الديدة مليكة الحلفظي براسة 
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براسة  الحلفظي  انيدة  الديدة  م 

بصفة شركلء ودس

عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

التقديم الجديد  التثبت من  مليلي: 

للراس لل االوت لعي

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مليلي: الرأس لل إلوت لعي

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 12 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

شتن23 2019 تحت رقم 70 713.

690I

AA CONSULTING S.A.R.L

 LMS ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 

رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

 LMS ORGANISATION

  RESSOURCES HUMAINES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 ، زامية 

شلرع انفل م شلرع موالي يوسف 

حي كوتيي  - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.68953

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2020 تم تعيين 

الديد)ة(   للشركة  وديد  مدي2 

بنعيني ع ر ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750371.

691I

AA CONSULTING S.A.R.L

ILPC GROUPE

إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L

 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 

رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب

ILPC GROUPE »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 202، 

شلرع عبد املومن الرقم 5 - - الدار 

البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 593 1

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 11 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

االوت لعي  النشلط  توسيع  مليلي: 

للشركة

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

من القلنون   05 تغيي2 الفصل  مليلي: 

االسل�سي املتعلق بللهدف االوت لعي 

الذي يصبح البند 2

عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مليلي: تغيي2 الشكل القلنوني للشركة 

ذات  املدؤملية  محدمسة  شركة  اج  

شركة  قوانين  متبني  محيد  شريك 

محدمسة املدؤملية ذات شريك محيد

عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 

القلنون  من   1 الفصل  تغيي2  مليلي: 

القلنوني  بللشكل  املتعلق  االسل�سي 

للشركة

عل   ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

مليلي: التوقيع عل  القلنون االسل�سي 

م تحيينه طبقل لقرات توسيع النشلط 

القلنوني  الشكل  تغيي2  م  االوت لعي 

للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :05 رقم  بند 
من القلنون   05 تغيي2 الفصل  مليلي: 

االسل�سي املتعلق بللهدف االوت لعي 
القلنون  في   2 البند  يصبح  الذي 

االسل�سي الجديد.

بند رقم 01: الذي ينص عل  مليلي: 

املتعلق بللشكل القلنوني للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 9 91 7.

692I

Sud Business Center

XD AGENCY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sud Business Center

إقلمة ووهرة ااطلس ع لرة س رقم 

2 الطلبق اار�سي زامية زنقة أبو بكر 

الصديق م زنقة زينب نفيدية الحي 

الشتوي مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

XD AGENCY  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 55, شلرع 

مح د الخلمس اقلمة وكلر شقة 
رقم 33 وليز مراكش  - 0000  

مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

10 3 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 XD  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. AGENCY

مركز   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

اتصلل

- مكللة التواصل م اإلشهلر

- مكللة التنظيم التجلري م التقني .

عنوان املقر االوت لعي : 55, شلرع 

مح د الخلمس اقلمة وكلر شقة رقم 

مراكش     0000  - وليز مراكش    33

املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديد كزافيي ع ي2 سيبي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد كزافيي ع ي2 سيبي عنوانه)ا( 

ريلض اندلو رقم 12 بوعكلز  0000  

مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد كزافيي ع ي2 سيبي عنوانه)ا( 

ريلض اندلو رقم 12 بوعكلز  0000  

مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 113692.

693I

sofoget

LIVE MOROCCO MUSICAL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 LIVE MOROCCO MUSICAL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 

زنقة إسريس ااك23 ع لرة 21 الطلبق 

 kenitra 1 000   11 التللت شقة

املغرب.
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تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 1797

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 06 شتن23 2019 تم  تحويل  

املقر االوت لعي الحلجي للشركة من » 

ع لرة  ااك23  إسريس  زنقة  القنيطرة 

21 الطلبق التللت شقة 11   000 1 

الدارالبيضلء    « إج   املغرب«   kenitra

182 زنقة ابن مني2 معلريف   16200 

الدارالبيضلء  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 28 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2019 تحت رقم 73391.

69 I

sofoget

SOTRALMA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOTRALMA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 

52 زنقة مح د القري مكتب 2   

kenitra 1 000 املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.36583

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2019 نون23   29 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   1.900.000«

 2.000.000« إج   سرهم«   100.000«

سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 

أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2019 تحت رقم 73761.

695I

sofoget

SOTRALMA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تجديد مدة مزاملة مهلم املدي2ين

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

sotralma »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي:  القنيطرة 

52 زنقة مح د القري مكتب 2   

kenitra 1 000 املغرب.

»تجديد مدة مزاملة مهلم املدي2ين«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.36583

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 29 نون23 2019

مهلم  مزاملة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي2ين ملدة:  غي2 محدسة سنوات.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2019 تحت رقم 73761.

696I

CABINET EL KHALIFA

 LES JARDINS BELLEVUE

S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب

 LES JARDINS BELLEVUE S.A.R.L

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع ع ر 

الخيلم مزنقة البنفسج ع لرة ب 

الطلبق الخلمس رقم 21 بوسيجور 

- - الدار البيضلء  املغرب .

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.131759

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 13 غشت 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
اإلعالن عن مفلة الديد عبد الوهلب 

الشرايبي،
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف 
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين مدي2 وديد
قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

التوقيعلت االوت لعية مالبنكية
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
رأس ملل الشركة محدس في 100.000 
000 11 حصة  1 سرهم مقد ة إج   
سرهم للحصة مقد ة   100 من فئة 
 688 سعلس  كدوس  الديدة   : بين 
 1 الشرايبي  60  الديد علي  حصة 
حصة الديدة يلس ين الشرايبي 802 
الشرايبي  امين  الديد مح د  حصة 
 60 1 حصة الديدة مريم الشرايبي 
العراقي  مح د  الديد  حصة   802

500 5 حصة 
بند رقم 12: الذي ينص عل  مليلي: 
تعيين الديد علي الشرايبي  م الديد 

مح د العراقي ك دي2ين  للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8810 7.

697I

CABINET EL KHALIFA

ILLI CONTRACTORS S.A.R.L
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب
 ILLI CONTRACTORS S.A.R.L
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 03 زنقة 
ايت امرير شلرع موالي يوسف  - 
20100 الدار البيضلء املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 75 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   29

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ILLI  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CONTRACTORS S.A.R.L

ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

الع ومية مالخلصة الخ.... 

زنقة   03  : عنوان املقر االوت لعي 

 - يوسف   موالي  شلرع  امرير  ايت 

20100 الدار البيضلء املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 2.550   : الزعزاع  مليلء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1.500   : الزعزاع  أيوب  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 950   : الزعزاع  مريم  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الزعزاع  مليلء  الديدة 

  0130 تجزئة يلس ين رقم   تلركة  

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الزعزاع  أيوب  الديد 

  0130 تجزئة يلس ين رقم   تلركة  

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الزعزاع  مريم  الديدة 

  0130 تجزئة يلس ين رقم   تلركة  

مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الزعزاع  أيوب  الديد 

  0130 تجزئة يلس ين رقم   تلركة  

مراكش املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 01 9 7.

698I

CABINET EL KHALIFA

BC PROM S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب
BC PROM S.A.R.L »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 379، 
إقلمة بلب غلندي، زامية شلرع 

غلندي م يعقوب املنصور،ع لرة 
C الطلبق اامل ، مكتب رقم 3  . - 

20380 الدار البيضلء  املغرب .
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.275959

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 16 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
اإلعالن عن مفلة الديد عبد الوهلب 

الشرايبي ،
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف  ،
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة  رأس لل  في  الزيلسة  مليلي: 
سرهم    .000.000 قدره  ب ل 
بدال من  سرهم    7.000.000 ليصبح 

3.000.000 سرهم.
قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 
شرايبي  امين  مح د  الديد  تعيين 

ك دي2 محيد للشركة ،
قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 

التوقيعلت االوت لعية مالبنكية.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
رأس ملل الشركة محدس في  000 000 
7 سرهم مقدم إج  000 70 حصة من 

فئة 100 سرهم للحصة .        

عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 

امين  مح د  الديد  تعيين  مليلي: 

الشرايبي  ك دي2 محيد للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8982 7.

699I

TY CONSULTING

RAYED

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

RAYED شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 37 شلرع 

3  حي اامل 2 الصخور الدوساء - 

20600 الدار البيضلء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.33 653

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 شتن23   30 في  املؤرخ 

شركة ذات املدؤملية   RAYED حل 

 200.000 رأس للهل  مبلغ  املحدمسة 

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 

الصخور   2 اامل  حي    3 شلرع   37

البيضلء  الدار   20600  - الدوساء 

املغرب نتيجة لقلة النشلط.

م عين:

الديد)ة( منى   عكيك م عنوانه)ا( 

7 زنقة ابن حجلج إقلمة أمين 1 طلبق 

البيضلء  الدار   20600  8 شقة   3

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 30 شتن23 2020 مفي 37 شلرع 

 - الصخور الدوساء   2 حي اامل    3

20600 الدار البيضلء املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 9  753.

700I

شركة ابهوش للخدملت

SIGMA POWER SAHARA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدملت

شلرع مكة ع لرة الصللحي الطلبق 

االمل رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

SIGMA POWER SAHARA شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الوحدة 02 زنقة الفجي2ة ع لرة ابك 
رقم 01  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SIGMA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.POWER SAHARA

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متجهيز  إنشلء  الكهربلئي.  الت2كيب 

الجهد  ذات  مالخطوط  املحطلت 

ماملنخفض.أوهزة  ماملتوسط  العلجي 

مأع لل اآلالت الصنلعية. بيع متركيب 

املعدات الكهربلئية ممعدات الطلقة 

البطلريلت.  متركيب  بيع  الش دية. 

مرشة  العلمة.  اإلضلءة  متركيب  بيع 

تصنيع الخزائن الكهربلئية.        

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
02 زنقة الفجي2ة ع لرة ابك  الوحدة 

رقم 01  - 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

500.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد املجيد نلشط :  5.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

نلشط  املجيد  عبد  الديد 

ع لرة  النديم  تجزئة  عنوانه)ا( 
01  20000 الدار البيضلء  257 رقم 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

نلشط  املجيد  عبد  الديد 

ع لرة  النديم  تجزئة  عنوانه)ا( 
01  20000 الدار البيضلء  257 رقم 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ  0 سون23 

2020 تحت رقم 8/2020 29.

701I

global finance and management sarl au

Educafé
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 global finance and management

sarl au

الفرسمس GH 17 ع لرة 195 رقم   

االلفة الحي الحدني ، 20000، الدار 

البيضلء املغرب

Educafé  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سرب 

كدية زنقة  1 رقم 101 ق ج الدار 

البيضلء - 30 20  الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. Educafé

غرض الشركة بإيجلز :  الخدملت 

الج لعية ماالوت لعية مالشخصية

عنوان املقر االوت لعي : سرب كدية 

زنقة  1 رقم 101 ق ج الدار البيضلء 

- 30 20  الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

1.000 حصة    : الديد زهي2 مافق 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

سرب  الديد زهي2 مافق عنوانه)ا( 

كدية زنقة  1 رقم 101 ق ج  30 20  

الدار البيضلء   املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

سرب  الديد زهي2 مافق عنوانه)ا( 

كدية زنقة  1 رقم 101 ق ج  30 20  

الدار البيضلء   املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 863 75.

702I

النلظور للحدلبلت

IKHWAN-FLEX

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

النلظور للحدلبلت

شلرع االمي2 سيدي مح د الحي 

االساري سيتي املح دية بلوك س 

الطلبق الثلني رقم 5 ، 62000، 

النلظور املغرب

IKHWAN-FLEX شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطريق 

الرئيدية النلظور - العرمي، الحي 

الصنلعي رقم 58 سلوان 62000 

النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

210 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.IKHWAN-FLEX

بيع،   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الخراطيم  متركيب  تصنيع  إصالح، 

الهيدرمليكية مالهوائية الصنلعية.

الطريق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الحي  العرمي،   - النلظور  الرئيدية 

 62000 سلوان   58 رقم  الصنلعي 

النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد الحفيلن مصطفى :  1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

مصطفى  الحفيلن  الديد 
عنوانه)ا( حي اهركلشل براقة رقم 230 

62000 النلظور املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
مصطفى  الحفيلن  الديد 
عنوانه)ا( حي اهركلشل براقة رقم 230 

62000 النلظور املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 19 نون23 

2020 تحت رقم 3579.

703I

Soft finances sarl

SAIDI CENTRE PRIVE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Soft finances sarl
شلرع بئ2 أنزران ع لرة زينب رقم   ، 

16000، سيدي قلسم الغرب
SAIDI CENTRE PRIVE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 
الدفلي للفيال رقم 320 حي القدس - 

16000 سيدي قلسم املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SAIDI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.CENTRE PRIVE
سرمس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدعم م التقوية.
الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الدفلي للفيال رقم 320 حي القدس - 

16000 سيدي قلسم املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة زمبيدة بن23اهيم :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة زمبيدة بن23اهيم عنوانه)ا( 
7 7 16000 سيدي  حي ووهرة رقم 

قلسم املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة زمبيدة بن23اهيم عنوانه)ا( 
حي ووهرة رقم 7 7  16000 سيدي 

قلسم املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  االبتدائية بديدي قلسم  

سون23 2020 تحت رقم 513.

70 I

FLASH ECONOMIE

HOME LAND
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

HOME LAND
 شركة ذات مدؤملية محدمسة

رأس للهل: 100000 سرهم
 مقرهل اإلوت لعي: 6  شلرع 

الزرقطوني الطلبق 2 رقم 6 -  الدار 
البيضلء  

رقم التقييد في السجل التجلري: 
 08889
حل شركة

الوحيد  املدي2  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ بتلريخ 17 ف23اير  2020 قرر:

-حل الشركة 
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سعيدان  سفيلن  الديد  -تعيين 
الصويرة   5 تجزئة   2 القلطن ب رقم 

املغرب ك صفي للشركة
- حدس مقر التصفية ب 6  شلرع 
الدار   6 رقم   2 الطلبق  الزرقطوني 

البيضلء
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم    
 27 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

ف23اير 2020 تحت رقم  753036 
705I

FLASH ECONOMIE

SOBOITEL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOBOITEL
 شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس للهل:100000 سرهم

 مقرهل اإلوت لعي: حي االمل 1 رقم 
293 تيط مليل الدار البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري: 
217837

حل شركة 
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ بتلريخ 05 أكتوبر 2020 قرر:
-حل الشركة 

ملول  البوعزامي  الديد  -تعيين 
تيط   293 رقم   1 القلطن بحي االمل 
مليل الدار البيضلء  ك صفي للشركة
- حدس مقر التصفية بحي اامل 1 

رقم 293 تيط مليل الدار البيضلء 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 05 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم   7530
706I

CABINET EL KHALIFA

PROMONAS S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب
PROMONAS S.A.R.L  »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي:  زامية 

شلرع ع ر الخيلم م زنقة البنفسج 

اقلمة يلس ين الع لرة ب الطلبق 

الخلمس. - 20250 الدار البيضلء  

املغرب .

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1 1131

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

اإلعالن عن مفلة الديد عبد الوهلب 

الشرايبي ،

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف ،

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين الديد علي الشرايبي مالديدة 

مريم الشرايبي مدي2ين ودس للشركة،

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

التوقيعلت االوت لعية مالبنكية.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

رأس ملل الشركة محدس في 000 100 

من  حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 

سرهم للحصة مقد ة بين   100 فئة 

00  حصة  الديدة سعلس كدوس   :

حصة   200 العراقي  مح د  الديد   ˓

 ˓ حصة   100 الديد علي الشرايبي   ˓

الديدة يلس ين الشرايبي 100 حصة 

 100 الديد مح د امين الشرايبي    ˓

 100 الديدة مريم الشرايبي   ˓ حصة 

حصة .   

عل   ينص  الذي   :12 رقم  بند 

الشرايبي  علي  الديد  تعيين  مليلي: 

الديد مح د العراقي م الديدة مريم 

الشرايبي ك دي2ين للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 908 75.

707I

CABINET EL KHALIFA

BAK MOON S.A.R.L. A.U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب

BAK MOON S.A.R.L. A.U شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

مح د بوزيلن 39 حي موالي رشيد  

-  20700 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.15 379

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

 BAK MOON ذات الشريك الوحيد 

S.A.R.L. A.U  مبلغ رأس للهل 10.000 

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

مح د بوزيلن 39 حي موالي رشيد  -  

الدار البيضلء املغرب نتيجة   20700

ل : - عدم تحقيق غرض الشركة..

شلرع  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

مح د بوزيلن 39 حي موالي رشيد  -  

20700 الدار البيضلء املغرب . 

م عين:

م  بلكنين  منتصر   الديد)ة( 
طلبق    بنزرت  زنقة   35 عنوانه)ا( 

الدار   20500 اقلمة افوار    23 شقة 

البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

الحدمس  اإلقتضلء  معند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 

تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 

العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

حي موالي   39 شلرع مح د بوزيلن   :
رشيد 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 12 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75389.

708I

FOUZMEDIA

KODAD INSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KODAD INSTRUCTION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KODAD INSTRUCTION

االنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 
العقلري

ماالشغلل  البنلء  في  مقلمل 

املختلفة.

 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 

 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مح د  كوساس  الديد 

سارنل  أليلنس  تجزئة   1863 الرقم 

مهدية 000 1 القنيطرة املغرب.
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لالسلمى  االسري�سي  الديدة 

عنوانه)ا( الرقم 1863 تجزئة أليلنس 

سارنل مهدية 000 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  زكريلء  كوساس  الديد 

سارنل  أليلنس  تجزئة   1863 الرقم 

مهدية 000 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  ح زة  كوساس  الديد 

سارنل  أليلنس  تجزئة   1863 الرقم 

مهدية 000 1 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  خديجة  كوساس  الديد 

سارنل  أليلنس  تجزئة   1863 الرقم 

مهدية 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مح د  كوساس  الديد 

سارنل  أليلنس  تجزئة   1863 الرقم 

مهدية 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 11 نون23 

2020 تحت رقم -.

709I

FIDIS CONSEIL

 STE GROUPEMENT
NEGOCE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  STE GROUPEMENT NEGOCE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الشطر 1  

حرف J  رقم 23  مكرر  تلمنصورت، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

85  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2017 نون23   28

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. GROUPEMENT NEGOCE

م  بيع    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الجلهزة  املقلية  البطلطس  إنتلج  

لالستخدام .

عنوان املقر االوت لعي : الشطر 1  

حرف J  رقم 23  مكرر  تلمنصورت، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : ازغلري  اسريس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

  : الديد عبد الرح لن الجديفي 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ازغلري  اسريس  الديد 

 3 7 حي النديم اقلمة الوفلء ع لرة 

الدار   20200 البيضلء  الدار   9 رقم 

البيضلء املغرب.

الجديفي  الرح لن  عبد  الديد 

الحلتمي حي  شلرع   8 رقم  عنوانه)ا( 

الدار   20200 البيضلء  الدار  بالطو 

البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ازغلري  اسريس  الديد 

 3 7 حي النديم اقلمة الوفلء ع لرة 

رقم 9 البيضلء 20200 الدار البيضلء 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   27 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2017 تحت رقم 8280.

710I

garrigues maroc, sarlau

 SUPPORT SERVICES
AMAZON

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 Support Services Amazon

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 
B6 تكنوبوليس الربلط شور، مدار 

الربلط، سال، سال الجديدة - 11150 
سال املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 7339
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
»اقلمة B6 تكنوبوليس الربلط شور، 
 - الجديدة  سال  سال،  الربلط،  مدار 
»الربلط  إج   املغرب«  سال   11150
شلرع  تقلطع   ،B6 اقلمة  سنت2، 
الخطلب،  بن  ع ر  شلرع  م  االبطلل 
الربلط    10090  - الربلط  اكدال 

املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   09 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم 7339 1.

711I

سيوان ااستلذ صللح تويجر

ARCHI URBA SA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

سيوان ااستلذ صللح تويجر
كريدطلل -3 الطلبق الدفلي، ب 

06، شلرع سيدي مح د بن عبد هللا 
، 20100، الدار البيضلء املغرب
ARCHI URBA SA   شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

سيدي مح د بن عبد هللا، 

كريدطلل 3، الطلبق الدفلي ، 

مكتب 06 - 20100 الدار البيضلء 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   13 املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

ش يس علي ك دي2 آخر

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75510.

712I

cofiber sarl

تجزئة بركان
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

تجزئة بركلن شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي كلم 2 

طريق الدعيدية - 60300 بركلن 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2535

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 13 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 60300  - الدعيدية  طريق   2 »كلم 
بركلن املغرب« إج  » 6 زنقة بئ2 أنزران 

 60300  - حي الحدني  ع لرة رقم   

بركلن  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  ب23كلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 90/2020 .

713I
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garrigues maroc, sarlau

Morocco GHS

شركة املدله ة

حل شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Morocco GHS شركة املدله ة)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي املحطة 

2 مطلر مح د الخلمس النواصر - 

20000 الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.23663

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2020 تقرر حل 

  Morocco GHS املدله ة  شركة 

سرهم   33.000.000 رأس للهل  مبلغ 

املحطة  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

 - النواصر  الخلمس  مح د  مطلر   2

املغرب نتيجة  الدارالبيضلء   20000

ربع  من  أقل  الذاتي  الرأس لل   : ل 

الرأس لل .

م حدس مقر التصفية ب املحطة 

 - النواصر  الخلمس  مح د  مطلر   2

20000 الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:

 María José   Hidalgo )الديد)ة

اسبلنيل  عنوانه)ا(  م   Gutiérrez

)ة(  مدريد اسبلنيل ك صفي   28000

للشركة.

   María del Carmen الديد)ة( 

اسبلنيل  عنوانه)ا(  م   López Pintor

)ة(  مدريد اسبلنيل ك صفي   28000

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 99 755.

71 I

garrigues maroc, sarlau

Imprimepel
شركة املدله ة

است رار نشلط الشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Imprimepel »شركة املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 

932 بلرك سلبينو النواصر 
الدالرالبيضلء - - الدارالبيضلء 

املغرب.
»است رار نشلط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.23668

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
تقرر مل   2020 شتن23   15 املؤرخ في 

يلي:
1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخدلئر املسجلة.
الشركة  رأس لل  تخفيض      .2

ب بلغ يدلمي 13.220.500 سرهم
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 95 755.

715I

AA CONSULTING S.A.R.L

COGEFIN MAROC
إعالن متعدس القرارات

AA CONSULTING S.A.R.L
 1 ،  شلرع  بلريس الطلبق الثلني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضلء 

املغرب
COGEFIN MAROC »شركة  

املدله ة«
معنوان مقرهل االوت لعي: 69-67 

شلرع الجيش امللكي - - الدار البيضلء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.199171
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 06 ينلير 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
لم  بلنه  التأكيد   م  التتبث  مليلي: 
يطرأ اي تغيي2 عل  تقديم الراس لل 
الشركة،  تلسيس  مند  االوت لعي 
حصة   52 ال  تحويل  بإستثنلء 
ملكية  في  كلنت  التي  اوت لعية 
بعد   Jean-Claude O’HANA الديد
 John David, الديد  البنه  مفلته 

Nathaniel O’HANA
عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
ملسي  خطأ  بوووس  االقرار  مليلي: 
في نص القرار الدلسس من محضر 
بتلريخ  املنعقد  العلسي  العلم  الج ع 
هذا الخطأ امللسي   ،2018 يونيو   29
املتعلق بتقديم الرأس لل االوت لعي 
تم تصحيحه ب ووب محضر الج ع 
 06 بتلريخ  املنعقد  العلم االستثنلئي 
 COGEFIN -       :ينلير 2020 كللتلجي
سهم؛   1688  - سهم؛   SA 2600
 M. Steve Pierre O’HANA.  -
 ESARA TELECOM  - سهم؛    62
ASSETS LIMITES LTD 3 00 سهم؛ 
M. John-  - سهم؛   MAGEF 57  -
    David, Nathaniel O’HANA. 52
 M. Elie Ari EL MALEH1  - سهم؛ 

سهم.
عل   ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
من القلنون   06 تغيي2 الفصل  مليلي: 

االسل�سي
عل   ينص  الذي  رقم  0:  قرار 
قرار حدف تقديم الراس لل  مليلي: 
م  االسل�سي  القلنون  من  االوت لعي 

حذف ترقيم االسهم
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
عل   ينص  الذي   :06 رقم  بند 
محدس  االوت لعي  »الراس لل  مليلي: 
الف  ملئة معشرمن  في مبلغ خ س 
عل   مقد ة   )520.000( سرهم 
خ دة االف م ملئتين )5.200( سهم 

 (100( ملئة  قدرهل  اس ية  بقي ة 
سرهم للواحد، كلهل محررة م مكتتبة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ف23اير 2020 تحت رقم 730771.
716I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

CENTRAL OIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc

CENTRAL OIL  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  زامية 
شلرع الحدن الثلني م املقلممة - 

28800 املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2 255

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 شتن23   29 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
بوشعيب  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   500 بللفقيه 
)ة(  الديد  500 حصة لفلئدة   أصل 
شتن23   29 بتلريخ  بللفقيه  عث لن 

.2020
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 1752.
717I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

CENTRAL OIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc

CENTRAL OIL شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة
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م عنوان مقرهل االوت لعي زامية 
شلرع الحدن الثلني م املقلممة - 

28800 املح دية .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.2 255

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 29 شتن23 2020 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بلملح دية  بتلريخ  2 نون23 

2020 تحت رقم 1752.
718I

AFRODITA

KSAR CONFECTION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

KSAR CONFECTION شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : املنطقة 
الصنلعية املجد تجزئة رقم 789 
الطلبق 2 عوامة - 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.95753

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   20 املؤرخ في 
شركة ذات   KSAR CONFECTION
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 
 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 
اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
تجزئة  املجد  الصنلعية  املنطقة 
 90000  - 2 عوامة  الطلبق   789 رقم 
طنجة املغرب نتيجة الاليقلف النهلئي 

للشركة.

م عين:

فالح  بولعيش  مح د   الديد)ة( 

إقلمة  االندلس  شلرع  عنوانه)ا(  م 

 90000  21 رقم   5 االندلس الطلبق 

طنجة املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

املنطقة  مفي   2020 نون23   20 بتلريخ 

 789 رقم  تجزئة  املجد  الصنلعية 

طنجة   90000  - عوامة   2 الطلبق 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236727.

719I

garrigues maroc, sarlau

Coviran Maroc
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Coviran Maroc شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : ابن 

بطوطة مكلتب 25 شلرع يوسف بن 

تلشفين 90000 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.6795

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 يونيو   29 في  املؤرخ 

ذات  شركة   Coviran Maroc حل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

 1.131.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي ابن 

شلرع يوسف بن   25 بطوطة مكلتب 

 90000  - طنجة   90000 تلشفين 

طنجة املغرب نتيجة لتصفية اراسية.

م عين:

   Enrique Hernández الديد)ة( 

عنوانه)ا(  م    Jiménez-Casquet

اسبلنيل  غرنلطة   18000 اسبلنيل 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

ابن  مفي   2020 يونيو   29 بتلريخ 

شلرع يوسف بن   25 بطوطة مكلتب 

 90000  - طنجة   90000 تلشفين 

طنجة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236072.

720I

GENERAL DE COMPTABILITE

 PARC POMMIER
D›AMOUR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE

شلرع مح د اسيوري مكلتب زالغ 

الطلبق التلني الرقم 5 فلس ، 

30000، فلس املغرب

 PARC POMMIER D›AMOUR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي بالس 

املطيعة امالس الطيب فلس - 30000 

فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PARC  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.POMMIER D’AMOUR

مطعم-  : بإيجلز  الشركة  غرض 

مأم  سيلحي-االعلب م الت2فيه.

بالس   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 30000 املطيعة امالس الطيب فلس - 

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد الدغرمشني مح د :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
  : الغني  عبد  الدغرمشني  الديد 
500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
مح د  الدغرمشني  الديد 
شلرع بي2مت تجزئة زهي2ة  عنوانه)ا( 
رقم 58 الزهور 2 فلس 30000 فلس 

املغرب.
الغني  عبد  الدغرمشني  الديد 
بالس املطيعة امالس الطيب  عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
مح د  الدغرمشني  الديد 
شلرع بي2مت تجزئة زهي2ة  عنوانه)ا( 
فلس   30000  2 الزهور   58 رقم 

املغرب
الغني  عبد  الدغرمشني  الديد 
بالس املطيعة امالس الطيب  عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3386.
721I

Etude Maître NOUHI NOUREDDINE

 STE LINADEV INVEST
S.A.R.L

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

 Etude Maître NOUHI
NOUREDDINE

 Koutoubia Center, Angle Bd
 Zerktouni Et Rue Med El Beqal
 2ème étage, N°10 Marrakech,
 prés du Cinéma Colisée, Guéliz
 Marrakech Koutoubia Center,
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 Angle Bd Zerktouni Et Rue
 Med El Beqal 2ème étage, N°10

 Marrakech, prés du Cinéma
 Colisée, Guéliz Marrakech،

0001 ، مراكش املغرب
 STE LINADEV INVEST S.A.R.L

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

اامي2ة شلرع يعقوب املنصور الطلبق 
الثللث مكتب 29 وليز - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108615
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LINADEV INVEST S.A.R.L
اإلنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 
استي2اس  االستث لر،  العقلري، 

مالتصدير، شراء العقلرات.
إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
اامي2ة شلرع يعقوب املنصور الطلبق 
  0000  - وليز   29 مكتب  الثللث 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
حصة   95   : بنيس  ع ر  الديد 

بقي ة 9.500 سرهم للحصة .
حصة   5   : بنيس  كريم  الديد 

بقي ة 500 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  بنيس  ع ر  الديد 
فيال  سيتي،  كولف  البيضلء،  الدار 
الدار   27182 بدكورة النواصر    1

البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  بنيس  كريم  الديد 
فيال  سيتي،  كولف  البيضلء،  الدار 
الدار   27182 بدكورة النواصر    1

البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  بنيس  ع ر  الديد 
فيال  سيتي،  كولف  البيضلء،  الدار 
الدار   27182 بدكورة النواصر    1

البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   25 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم   82.
722I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

CARGESE
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شلرع سيدي عبد الرح لن ، 
20200، الدار البيضلء املغرب

CARGESE »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 
الح راء 2 زنقة 2 رقم 65 ب عين 

الشق - - الدار البيضلء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.90673

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املصلسقة  العلم  الج ع  قرر  مليلي: 
عل  تفويت الحصص بللشكل التلجي: 
طرف  من  حصة   39803 تفويت 
لصللح  كوافلرس  كولونيي  مؤسدة 
 5686 تفويت  الديد مرولن مح د. 
كولونيي  مؤسدة  طرف  من  حصة 
ضيبوش  الديدة  لصللح  كوافلرس 
من  حصة   5686 تفويت  فلط ة.  
كوافلرس  كولونيي  مؤسدة  طرف 
لصللح الديد هواس حدن.  تفويت 
مؤسدة  طرف  من  حصة   5686
الديد  لصللح  كوافلرس  كولونيي 

حصة   210 تفويت  مح د.   صبي2 
من طرف شركة آش س ل لصللح 
 30 تفويت  مح د.  مرولن  الديد 
ل  حصة من طرف شركة آش س 
فلط ة.  ضيبوش  الديدة  لصللح 
حصة من طرف شركة   30 تفويت 
هواس  الديد  لصللح  ل  س  آش 
حصة من طرف   30 تفويت  حدن. 
الديد  لصللح  ل  س  آش  شركة 
حصة  تفويت  857  مح د.  صبي2 
مح د  مرولن  الديد  طرف  من 

لصللح شركة كلتي يمي كونديي.
عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
قبول  العلم  الج ع  قرر  مليلي: 
رمنلن  لوكراند  الديد  استقللة 
ك دي2  منصبه  من  سممينيك  كلوس 
الديد  متعيين  للشركة  محيد 
غي2  ملدة  مكلنه  مح د  مرولن 
العلم  الج ع  أعطى  ك ل  محدمسة. 
لوكراند  للديد  منهلئي  تلم  إبراء 
أساء  عن  سممينيك  كلوس  رمنلن 

مهلمه ك دي2 محيد للشركة.
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
إعلسة   العلم،  الج ع  قرر   مليلي: 
للشركة   ااسل�سي   القلنون   صيغة  
م  املحدمسة   املدؤملية  ذات  
ااسل�سي  القلنون  عل   املصلسقة 
من طرف  تم عرضه  ك ل  الجديد، 

املدي2.
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
عل   ينص  الذي   :6 رقم  بند 
تعديل  العلم  الج ع  قرر  مليلي: 
ااسل�سي  القلنون  من   6 الفصل 
مح د  مرولن  الديد  كللتلجي: 
3.900 3.1 سرهم، شركة كلتي يمي 
الديدة  سرهم،   857. 00 كونديي 
سرهم،   571.600 فلط ة  ضيبوش 
 571.600 حدن  هواس  الديد 
مح د  صبي2  الديد  سرهم، 

571.600 سرهم.
عل   ينص  الذي   :7 رقم  بند 
تعديل  العلم  الج ع  قرر  مليلي: 
ااسل�سي  القلنون  من   7 الفصل 
مح د  مرولن  الديد  كللتلجي: 
كلتي يمي  شركة  حصة،   31. 39

الديدة  حصة،  كونديي  8.57 

حصة،   5.716 فلط ة  ضيبوش 

حصة   5.716 الديد هواس حدن 

5.716 حصة. ، الديد صبي2 مح د 

عل   ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مليلي: قرر الج ع العلم تعيين الديد 

مرولن مح د في منصب مدي2 محيد 

للشركة ملدة غي2 محدمسة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755955.

723I

garrigues maroc, sarlau

Cadielsa Maroc
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Cadielsa Maroc شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 27 شلرع 

موالي عبد العزيز اقلمة موالي عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6967

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 يونيو   29 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

  Cadielsa Maroc الوحيد  الشريك 

سرهم   8.256.300 رأس للهل  مبلغ 

شلرع   27 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

موالي عبد العزيز اقلمة موالي عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : تصفية اراسية.

م حدس مقر التصفية ب 27 شلرع 

موالي عبد العزيز اقلمة موالي عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب. 
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م عين:

 Luis Carlos   Luis الديد)ة( 

 Martin de La م عنوانه)ا(   Carlos

Cruz 90000 طنجة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   12 بتلريخ  التجلرية بطنجة  

2020 تحت رقم 7 6 23.

72 I

GO DENTAL

GO DENTAL كو دنتال
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GO DENTAL

 3، زنقة القبليين، الطلئرات، 

الربلط ، 10180، الربلط املغرب

كو سنتلل GO DENTAL شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 16، إقلمة 

إفران، شلرع الحدن الثلني، الربلط 

- 10090 الربلط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 7751

 22 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 شتن23 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كو   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.GO DENTAL سنتلل

تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مشراء مبيع الج لة مالتجزئة لألوهزة 

ااسنلن  مطب  الطبية  ماملعدات 

ماملخت23ات..

عنوان املقر االوت لعي : 16، إقلمة 

إفران، شلرع الحدن الثلني، الربلط - 

10090 الربلط املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ح زة توفيق بن شقرمن 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد ح زة توفيق بن شقرمن 

القبليين،  زنقة  عنوانه)ا(  3، 

الطلئرات 10180 الربلط املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد ح زة توفيق بن شقرمن 

القبليين،  زنقة  عنوانه)ا(  3، 

الطلئرات 10180 الربلط املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم 108739.

725I

afaqconseil

ARANIB AL BAHJA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARANIB AL BAHJA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رميضلت 

حربيل البور مراكش - 0000  

مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ARANIB AL BAHJA

تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متدويق اارانب..

عنوان املقر االوت لعي : رميضلت 

  0000  - مراكش  البور  حربيل 

مراكش مغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   30   : الديد خللد عنت2ة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 70   : بركلمي  املصطفى  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عنت2ة  خللد  الديد 

فرندل 0 2 7 فرندل فرندل.

الديد املصطفى بركلمي عنوانه)ا( 

الرقم  غلنم  سيدي  الصنلعي  الحي 

6 2 0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عنت2ة  خللد  الديد 

فرندل 0 2 7 فرندل فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117970.

726I

TRUCKS AND CARS

TRUCKS AND CARS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

TRUCKS AND CARS

 N°264 LOT BEL AIR RTE SIDI

 HRAZEM FES ، 30070، FES

MAROC

TRUCKS AND CARS  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  26 

تجزئة الهواء الج يل طريق سيدي 

احرازم - 30070 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. TRUCKS AND CARS

غرض الشركة بإيجلز : بيع أوزاء 

عربلت  م  الديلرات  أكددوارات  م 

الوزن الثقيل - استي2اس متصدير.

 26  : االوت لعي  املقر  عنوان 

الج يل طريق سيدي  الهواء  تجزئة 

احرازم - 30070 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

51 حصة    : الديد مح د محلت 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

حصة    9   : ركلكي  الديد حلتم 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد حلتم ركلكي  عنوانه)ا( 118 

 30020 2 زماغة  س1 تجزئة العن23ة 

فلس املغرب.

عنوانه)ا(  محلت  مح د  الديد 

احرازم  سيدي  الوحدة  اعداسية 

30205 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  محلت   مح د  الديد 

احرازم  سيدي  الوحدة  اعداسية 

30205 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم  2 3.

727I

ANDERSEN CONSULTING

EIN CONSULTING SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 EIN CONSULTING SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  8 شلرع 

بوعراقية - الطلبق -2 الشقة رقم 

5 - 90030 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.102565

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 10 نون23 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الطلبق   - بوعراقية  شلرع   8 « من 

طنجة   90030  -  5 رقم  الشقة   2-

االمل،  اسريس  »شلرع  إج   املغرب« 

امفيس سلنت2 الطلبق  اقلمة طنجة، 
7، رقم 75 - 90000 طنجة  املغرب«

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236735.

728I

sofoget

TRAYAM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TRAYAM شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي القنيطرة 

59 إقلمة موالي عبد العزيز  شلرع 

موالي عبد العزيز رقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRAYAM

أشغلل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

امة م أع لل البنلء

نقل البضلئع.

عنوان املقر االوت لعي : القنيطرة 

شلرع  إقلمة موالي عبد العزيز    59

 1 000  - العزيز رقم    موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد  عبدهللا الي لني 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : عبدهللا الي لني  الديد    

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد  عبدهللا الي لني عنوانه)ا( 

املغرب 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد  عبدهللا الي لني عنوانه)ا( 

املغرب 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80266.

729I

FLASH ECONOMIE

AUTO ECOLE HAMMACHE
إعالن متعدس القرارات

 AUTO ECOLE  شركة

 HAMMACHE

 شركة محدمسة املدؤملية » ش. م. 

م « لشريك الوحيد    

راس مللهل00, 000 100 سرهم

حي الفتح رقم 15 مهلية مكنلس                           

امل �سي   العرفي  العقد  ب قت�سى 

ماملسجل  يوليوز2020   21 بتلريخ 

قرر الشريك    10/11/2020 بتلريخ  

الوحيد مل يلي                                  

مصطفى    ح لش  الديد    *بلع 

D 77980 رقم  بطلقته  الوطنية

- 1000 حصة  بقي ة  100 سرهم  
الدرقلمي  للديد  الواحدة  للحصة 

الوطنية  بطلقته   رقم   زكريلء 

DJ181 6
تعديل  الفصل   6 , 7, من القلنون 

ااسل�سي للشركة                                                                                 

الشركة  متديي2  إمضلء  يروع   *

للديد الدرقلمي زكريلء رقم  بطلقته  

DJ181 6 الوطنية

ح لش  الديد  املدي2   استقللة 

الوطنية  بطلقته  رقم  مصطفى 

D 77980

من    18  ,  15 الفصل    تعديل  

القلنون ااسل�سي للشركة                                                                                 

بلملحك ة   القلنوني   اإليداع   تم  

بتلريخ   ب كنلس    التجلرية  

11/2020/ 2  تحت  رقم 3860   

730I

FLASH ECONOMIE

DAMAS LIL BINAE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.81.09

تأسـيـس شـركـــة

DAMAS LIL BINAE

R.C: 481529

مؤرخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2020 نون23   19 بتلريخ  بللبيضلء 

تأسيس شركة بلملواصفلت التللية:

DAMAS LIL BINAE : التد ية

زنقة   81  : االوت لعي      املقر 

الهدهد الدار البيضلء

اإلنعلش   : االوت لعي     الهدف 

العقلري

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة

سرهم   100.000,00  : الرأس لل 

مقد ة اج :

سرهم   100 500 حصة من فئة   ·

للديدة حدنلء بعتي

سرهم   100 500 حصة من فئة   ·

للديد مح د املعدامي

الديدة حدنلء  تعيين   : التديي2 

بعتي مدي2ة محيدة للشركة ملدة غي2 

محدمسة
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بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع 

سون23   2 يوم  بللبيضلء  التجلرية 

2020 تحت رقم 8 7558

الدنة االوت لعية    : من 01 ينلير 

اج  31 سون23

املدة : 99 سنة

السجل التجلري      : 81529 

731I

FLASH ECONOMIE

ADVICE PLAZA

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.81.09

تأسـيـس شـركـــة

ADVICE  PLAZA

R.C : 481531

مؤرخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2020 نون23   19 بتلريخ  بللبيضلء 

تأسيس شركة بلملواصفلت التللية:

ADVICE PLAZA : التد ية

زنقة   81  : االوت لعي      املقر 

الهدهد الدار البيضلء

اإلنعلش   : االوت لعي  الهدف 

العقلري

ذات  شركة   : القلنوني  الشكل 

املدؤملية املحدمسة

سرهم   100.000,00  : الرأس لل 

مقد ة اج :

سرهم   100 فئة  حصة من   20  ·

للديدة حدنلء بعتي

سرهم   100 فئة  حصة من   20  ·

للديد مح د املعدامي

سرهم   100 960 حصة من فئة   ·

للشركة انلكدي و

الديدة حدنلء  تعيين   : التديي2 

بعتي مدي2ة محيدة للشركة ملدة غي2 

محدمسة

بلملحك ة   : القلنوني  اإليداع 
سون23   2 يوم  بللبيضلء  التجلرية 

2020 تحت رقم 9 7558
الدنة االوت لعية    : من 01 ينلير 

إج  31 سون23
املدة : 99 سنة

السجل التجلري      : 81531 

732I

FLASH ECONOMIE

TREE PARTNERS ADVISORY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 TREE PARTNERS ADVISORY «
« - » TPA « - S.A.R.L

شركة ذات مدؤملية محدمسة 
رأس للهل :15.000،00 سرهم

مقرهل االوت لعي: الدارالبيضلء – 
5  زنقة أح د القدمي2ي .

الــــتـــــأســــــــــيـــــــــــــس :   
مؤرخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى   -I
 ,2020 غشت  في  2  بللدار البيضلء 
تم مضع النظلم ااسل�سي لشركة ذات 

مدؤملية  محدمسة م يزاتهل كللتلجي :
 TREE PARTNERS « : التــدـــــ ـــيـــة - 
ADVISORY«- ش.ذ.م.م بإختصلر » 

» TPA
- الـــــــــهــــــدف :  هدف الشركة يت ثل 

في:
 و يع أع لل االئت لن، التدقيق، 

املحلسبة م التنظيم،
·      تنظيم ممدك الحدلبلت عن 
طريق و يع اانظ ة ب ل فيهل النظلم 

املعلوملتي؛
·      تنظيم و يع نظم املعلوملت 

املقلمالتية.
مأي  تشخيص  أي  إوراء        ·
قلنونية،  اقتصلسية،  سراسلت 

محلسبية، مللية ماوت لعية؛
· تقييم املقلمالت.

االستشلرات القلنونية مالضريبية 
ماملحلسبية ماملللية ماالوت لعية ؛

العقوس  و يع  مصيلغة  ·سراسة 
مإت لم و يع اإلوراءات املت2تبة عليه 

م املتعلقة خصوصل بللشركلت ؛

·      تنظيم الندمات.

الع ليلت  كل  علمة  بصفة  م 

املرتبطة بصفة مبلشرة أم غي2 مبلشرة 

املحت ل  من  التي  أم  الشركة  بهدف 

أن تعزز تحقيقه متطويره بشرط أال 

تتعلرض من أحكلم الظهي2 الشريف 

روب  الصلسر في  1   1-92-139 رقم 

بإصدار   )1993 ينلير   8  (  1 13

القلنون رقم 89-15 الذي ينظم مهنة 

املحلسب القلنوني م املؤسدة لهيئة 

املحلسبين القلنونيين.

الدار البيضلء  املقر االوت لعي:    -

5 - زنقة أح د القدمي2ي.

من  ابتداء  سنة   99  : املــــــــــــــــــدة   -

تلريخ تسجيلهل بللسجل التجلري مل 

الت ديد  أم  املبكر  الحل  عدا حلالت 

النظلم  هذا  في  عليهل  املنصوص 

ااسل�سي أم القلنون.

رأس لل  حدس    : املــــــــلل  رأس   -

ألف  عشر  خ دة  في  الشركة 

إج  ملئة  مقدم    15.000،00 سرهم 

اوت لعية،  حصة   150 مخ دين 

سرهم،   00100, ماحدة  كل  قي ة 

مكتتبة م محررة كليل م موزعة عل  

مدله ته  حدب  كل  املدله ين 

النقدية في رأس لل الشركة كللتلجي :

 75   : الديد مح د علي التلزي   *

حصة

* الديد مح د الغلجي الصفرامي 

:  75 حصة

مـجـ ــوع الـحـصـص 150 حصـة

تم تعيين مدي2ين    : الـتـدـيـيــــــــر   -

للشركة ملدة غي2 محدسة مع تخويله ل 

الشركة  لت ثيل  الصالحيلت  و يع 

بصفة فرسية ك ل هو  منصوص عليه 

من القلنون ااسل�سي   15 في الفصل 

التي  التحفظلت  مع و يع  للشركة، 

للشركلء  صراحة  القلنون  ي نحهل 

مه ل كل من:  

الـدـيـدين مح د علي التلزي م   *

مح د الغلجي الصفرامي

تم تسجيل الشركة بللسجل   II  -

بللدار  التجلرية  لل حك ة  التجلري 

البيضلء بتلريخ 19 نون23 2020 تحت 

رقم 80233 . 
لالستخالص م النشر

املدي2ين

733I

FLASH ECONOMIE

CAT IMPORT EXPORT SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 CAT IMPORT EXPORT SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة

 مقرهل اإلوت لعي: 39 شلرع اللة 

اليلقوت الطلبق 5 الشقة س -  الدار 

البيضلء

رقم التقييد في السجل التجلري 

 81533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤملية محدمسة

 CAT IMPORT  : تد ية الشركة 

:EXPORT SARL

غرض الشركة بإيجلز

)أغذية  ااعالف  مإنتلج  تصنيع   

الحيوانلت( ؛-

لصنلعة  أملية  مواس  استي2اس   

أعالف امللشية-

املشورة  ؛  التقنية  املدلعدة   

متنفيذ الت2كيبلت ؛ ع ليلت التصنيع 

املنتجلت  من  فئة  اي  مالتدويق 

املتعلقة بأعالف الحيوانلت ؛-

استي2اس متصدير منتجلت العلف 

الحيواني-
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أم تأوي2 و يع اارا�سي أم  اقتنلء 
؛ تركيب الوحدات الصنلعية  املبلني 

أم التجلرية-
مبأي شكل  مسيلة  بأي  املشلركة 
الشركلت  و يع  في  ااشكلل  من 
املنشأة أم التي سيتم إنشلؤهل بأشيلء 

م لثلة أم ذات صلة-
شلرع اللة   39  : املقر االوت لعي   
الدار  الشقة س    5 اليلقوت الطلبق 

البيضلء
املدة  : 99 سنة

 100.000 الشركة:  رأس لل   :
سرهم، مقدم كللتلجي

 LUIS MERCADER الديد    
 GRAU

500 حصة 
 ORIOL MERCADER الديد   

GEA
500 حصة

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 
ممواطن مدي2ي الشركة

 LUIS MERCADER الديد 
 GRAU

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75589
73 I

CABINET EL KHALIFA

LE TOUBKAL CASA S.A
شركة املدله ة

رفع رأس لل الشركة

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب
LE TOUBKAL CASA S.A شركة 

املدله ة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 9 زنقة 
سيدي بليوط - 20100 الدار 

البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.30 37

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   2.500.000«

»1.500.000 سرهم« إج  »000.000.  

سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 

أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 0 7560.

735I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE IMMOBILIERES

SAPHIR S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERES

SAPHIR S.A.R.L »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 

غلندي زامية اصفوسيل - 20100 

الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 0075

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 11 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

اإلعالن عن مفلة الديد عبد الوهلب 

الشرايبي ،

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف ،

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت الحصص ،

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين الديدة مريم الشرايبي ك دي2ة 

وديدة،

قرار رقم 5: الذي ينص عل  مليلي: 

التوقيعلت االوت لعية مالبنكية.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 8: الذي ينص عل  مليلي: 
رأس ملل الشركة محدس في 000 100 
من  حصة   1000 إج   مقدم  سرهم 
 : 100 سرهم للحصة مقدم بين  فئة 
  ˓ 200 حصة  الديدة سعلس كدوس 
الديدة يلس ين الشرايبي 250 حصة 
 300 الشرايبي  امين  الديد مح د   ˓
 250 الديدة مريم الشرايبي   ˓ حصة 

حصة .   
عل   ينص  الذي   :30 رقم  بند 
امين  مح د  الديد  تعيين  مليلي: 
الشرايبي  مريم  الديدة  م  الشرايبي  

ك دي2ين للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 26 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم   7552.

736I

FOUZMEDIA

 SOCIETE SOUSS
ACCOUNTING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE SOUSS ACCOUNTING
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم 56 
زنقة مح د القري مكتب رقم 2 - 

000 1 القنيطرة املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.352 3

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 شتن23   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»00.000  سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   500.000« إج   سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 21 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

شتن23 2020 تحت رقم 79260.

737I

nador conseil sarl au

KANAD-PROMO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

KANAD-PROMO  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي امالس 

مي ون زنقة رقم 36 النلضور - 

62000 النلضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9601

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

KANAD- الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 PROMO   مبلغ رأس للهل 

اإلوت لعي حي  سرهم معنوان مقرهل 

النلضور   36 امالس مي ون زنقة رقم 

- 62000 النلضور املغرب نتيجة ل : 

نتيجة حل مبكر للشركة.

م حدس مقر التصفية ب حي امالس 

 - النلضور   36 رقم  زنقة  مي ون 

62000 النلضور املغرب. 

م عين:

م  القضلمي  مح د   الديد)ة( 

عنوانه)ا( حي امالس مي ون زنقة رقم 

36 النلضور 62000 النلضور املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 02 نون23 

2020 تحت رقم 82 81-3 3.

738I

AMJ MANAGEMENT

ECO VERT PROD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرسن  اقلمة يلمنة   2 الطلبق 

االمل رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

ECO VERT PROD شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع  

االرسن اقلمة ي نل 2   في الطلبق اامل 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   28

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ECO  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.VERT PROD

اعلسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تدمير املنتوولت البحرية ..

شلرع    : االوت لعي  املقر  عنوان 

االرسن اقلمة ي نل 2   في الطلبق اامل 

طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 50   : فخرالدين  هشلم  الديد 
حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

50 حصة    : الديدة املل قيصة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  قيصة  املل  الديدة 
طنجة   22 رقم   1 اقلمة بلسدينل ط 

90000 طنجة املغرب.
الديد هشلم فخرالدين عنوانه)ا( 
سمار اوزنلية و لعة اوزنلية طنجة  

90000 طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  قيصة  املل  الديدة 
طنجة   22 رقم   1 اقلمة بلسدينل ط 

90000 طنجة املغرب
الديد هشلم فخرالدين عنوانه)ا( 
سمار اوزنلية و لعة اوزنلية طنجة  

90000 طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236889.
739I

SAGASUD

TRANSPORT XSARA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SAGASUD
شلرع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
TRANSPORT XSARA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 707 
رقم  3  العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT XSARA
كل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
م  الغي2  لحدلب  بللنقل  يتعلق  مل 
ساخل املغرب  سواء  الخلء  للحدلب 

ام خلروه.
تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون  رقم  3    707

العيون املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 3 0   : الحيلن  الديد مصطفى 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد ابراهيم ميجل :  330 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
حصة   330   : بلزي  ع ر  الديد 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
 الديد مصطفى الحيلن : 000 3 

بقي ة 100 سرهم.
 33000  : ميجل  ابراهيم  الديد 

بقي ة 100 سرهم.
بقي ة   33000  : الديد ع ر بلزي 

100 سرهم.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مصطفى الحيلن عنوانه)ا( 
بله  ايت  اشتوكة  بيبي  سيدي  مركز 

87100 اشتوكة ايت بلهل املغرب.
سمار  بلزي عنوانه)ا(  الديد ع ر 
تكلض سيدي بيبي شتوكة ايت بلهل 

87100 اشتوكة ايت بلهل املغرب.
عنوانه)ا(  ميجل  ابراهيم  الديد 
 506 الزنقة   12 رقم  خليفة  سرب 
الدشي2ة   86153 انزكلن  الدشي2ة 

انزكلن املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى الحيلن عنوانه)ا( 
مركز سيدي بيبي اشتوكة ايت بلهل 

87100 اشتوكة ايت بلهل املغرب

عنوانه)ا(  ميجل  ابراهيم  الديد 

 506 الزنقة   12 رقم  خليفة  سرب 

الدشي2ة   86153 انزكلن  الدشي2ة 

انزكلن املغرب

سمار  بلزي عنوانه)ا(  الديد ع ر 

تكلض سيدي بيبي شتوكة ايت بلهل 

87100 اشتوكة ايت بلهل املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2930.

7 0I

trans lachaal

 STE BOUARAEG TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

trans lachaal

 hay rachad bloc 1 nu 273 ،

35000، taza maroc

 STE BOUARAEG TRAVAUX

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ماس 

الدهب رقم 189 تلزة. - 35000 تلزة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 01

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 ملي   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOUARAEG TRAVAUX SARL

ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

ااوهزة  مشراء  بيع  املختلفة، 

مالتقديط،  بللج لة  اإللكت2منية 

نقل البضلئع لحدلب الغي2..



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020)الجريدة الرسمية   18180

ماس  حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

تلزة   35000  - تلزة.   189 الدهب رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد أيوب بومجلهد :  50 حصة 

بقي ة 600 سرهم للحصة .

 50   : بومجلهد  هشلم  الديد 

حصة بقي ة 600 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد أيوب بومجلهد عنوانه)ا( 

 62000 حي مرولن بوعرك النلظور 

النلظور املغرب.

الديد هشلم بومجلهد عنوانه)ا( 

 279 الرقم   2 مج وعة  الرشلس  حي 

تلزة 35000 تلزة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد أيوب بومجلهد عنوانه)ا( 

 62000 حي مرولن بوعرك النلظور 

النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 267.

7 1I

CASA NORTH BUSINESS CENTER

 CASA NORTH BUSINESS
CENTER  SARL.AU   CNBC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CASA NORTH BUSINESS

CENTER

 LOTISSEMENT AL AZHAR

 SITUEE AU REZ DE CHAUSSEE

 DE L’IMMEUBLE 43  HAY AL

 AZHAR   4 MUNICIPALITE AHL

 LOUGHALAM SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA. ، 20600 -، الدار 

البيضلء املغرب

 CASA NORTH BUSINESS

  CENTER  SARL.AU   CNBC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي   الطلبق 

االر�سي للع لرة 3    تجزئة االزهر 

I 4 بلدية اهل لغالم سيدي 

ال23نو�سي الدار البيضلء - 20600 

الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.37 681

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2019 تقرر حل  26 سون23  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

 CASA NORTH الوحيد  الشريك 

   BUSINESS CENTER  SARL.AU

CNBC   مبلغ رأس للهل 0.000  سرهم 

الطلبق  اإلوت لعي    مقرهل  معنوان 

 I تجزئة االزهر      3 االر�سي للع لرة 

  بلدية اهل لغالم سيدي ال23نو�سي 

الدار البيضلء - 20600 الدارالبيضلء 

املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

م حدس مقر التصفية ب   الطلبق 

 I تجزئة االزهر      3 االر�سي للع لرة 

  بلدية اهل لغالم سيدي ال23نو�سي 

الدار البيضلء - 20600 الدارالبيضلء 

املغرب. 

م عين:

م  نورالدين   ع لري    الديد)ة( 

النور  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 

شلرع ونين رقم 29 سيدي ال23نو�سي 

20610 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 06 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ف23اير 2020 تحت رقم 729836.

7 2I

Sud Business Center

NOASOFIA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

Sud Business Center
إقلمة ووهرة ااطلس ع لرة س رقم 
2 الطلبق اار�سي زامية زنقة أبو بكر 
الصديق م زنقة زينب نفيدية الحي 
الشتوي مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
NOASOFIA  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي طريق 
تلركة إقلمة خللد رقم 10 شلرع 
4dmm الطلبق الثلني  - 0000  

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.9 775

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 11 نون23 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
رقم  خللد  إقلمة  تلركة  »طريق  من 
 - الثلني   الطلبق   4dmm شلرع   10
»ريلض  إج   مراكش املغرب«    0000
  0000  - الشريفية    21 أندالو رقم 

مراكش  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118115.
7 3I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

MAIMI BEACH
عقد تديي2 حر اصل تجلري )ااشخلص 

املعنويون(
عقد تديي2 حر اصل تجلري

MAIMI BEACH
 10 عقد حر مؤرخ قي  ب قت�سى  
 MAIMI BEACH أعطى   2020 نون23 
  917 التجلري  بللسجل  املسجل 
حق  بطنجة  التجلرية  بلملحك ة 
التديي2 الحر لألصل التجلري الكلئن 
الغندمري شلرع الس  تجزئة   10 ب 
املغرب  طنجة   90000  - بلمللس  
سنة   5 ملدة   X LOUNGE لفلئدة 

تبتدئ من 01 ملرس 2021 م تنتهي في 

مقلبل مبلغ شهري   2026 ف23اير   28

قي ته 260.000.000 سرهم.

7  I

ANDERSEN CONSULTING

 ECOLE DES METIERS DE

 COMMERCE DE GESTION

 ET D›INFORMATIQUE

))PRIVE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ECOLE DES METIERS DE

 COMMERCE DE GESTION ET

 )D›INFORMATIQUE )PRIVE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي القصيبي، 

زنقة E القطعة رقم 3 ملرة 2 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.36237

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   11 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

يوسف  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

العلمي بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

نورسين  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

امين بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

مح وس  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

بلملحيطو بتلريخ 11 نون23 2020.
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)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

نورسين  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

بللحدن بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

حدن  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

بووطو بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

رشيد  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

مشيش بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

حصة لفلئدة  الديد )ة( موالي عبد 

نون23   11 الوهلب صالح سيني بتلريخ 

.2020

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   12

مح د  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

تحرمش بتلريخ 11 نون23 2020.

)ة( ع لس الخلخلجي  تفويت الديد 

 110 حصة اوت لعية من أصل   1 

عبد هللا  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

اولي بتلريخ 11 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236736.

7 5I

فيد بيدت كونديلتين

CHAHD PRO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين

حي الدعلسة شلرع موالي اس لعيل 

زنقة بركلن رقم 01 الطلبق االمل ، 

70000، العيون املغرب

CHAHD PRO شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
حي موالي رشيد رقم 50 بلوك ف 

العيون تجزئة حي موالي رشيد رقم 
50 بلوك ف العيون 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
3 059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHAHD PRO
االنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الد عي البصري..
عنوان املقر االوت لعي : تجزئة حي 
موالي رشيد رقم 50 بلوك ف العيون 
تجزئة حي موالي رشيد رقم 50 بلوك 

ف العيون 70000 العيون املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الشجعي  العينين  ملء  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الشجعي  العينين  ملء  الديد 
الشي2ازي  زنقة اسحلق   3 عنوانه)ا( 
 70000 املعلريف    3 طلبق  شقة  3 

سار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الشجعي  العينين  ملء  الديد 
الشي2ازي  زنقة اسحلق   3 عنوانه)ا( 
 70000 املعلريف    3 طلبق  شقة  3 

سار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم 2905.

7 6I

فيد بيدت كونديلتين

CHABIB SUD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين

حي الدعلسة شلرع موالي اس لعيل 
زنقة بركلن رقم 01 الطلبق االمل ، 

70000، العيون املغرب

CHABIB SUD شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي نجزئة 
الوكللة 01 بلوك E رقم 12  العيون 

نجزئة الوكللة 01 بلوك E رقم 12  

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHABIB SUD

غرض الشركة بإيجلز : بيع اللحوم 

م مطعم...

نجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
12  العيون  E رقم  01 بلوك  الوكللة 
  12 رقم   E بلوك   01 نجزئة الوكللة 

العيون 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد عبد هللا شبيب 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد هللا شبيب عنوانه)ا( 

 70000 املدتقبل  حي   297 رقم 

العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد هللا شبيب عنوانه)ا( 

 70000 املدتقبل  حي   297 رقم 

العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 01 سون23 

2020 تحت رقم 2020/ 290.

7 7I

FLASH ECONOMIE

INISEA MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

INISEA MAROC شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 26 

شلرع العيون ع لرة بوطللبي  - 

86150 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

19931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 ينلير   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 INISEA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MAROC

التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تكنولوويل  خدملت  ،تقديم 

املعلوملت ماامن مأع لل مختلفة.

رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - العيون ع لرة بوطللبي   شلرع   26

86150 ايت ملول املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : رزات  سفيلن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  رزات  سفيلن  الديد 

بلوك 6 رقم 6 حي الفتح  86150 ايت 

ملول املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  رزات  سفيلن  الديد 

بلوك 6 رقم 6 حي الفتح  86150 ايت 

ملول املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ف23اير   25 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 305.

7 8I

FLASH ECONOMIE

AMMAN & CO
إعالن متعدس القرارات

 AMMAN & CO

شركة املدله ة

رأس للهل:300.000 سرهم 

مقرهل االوت لعي:ع لرة 

»HORIZON« منظرنل 300 تجزئة 

رقم 9 سيدي معرمف -الدار 

البيضلء

  RC: N °305.245 CASA -
I.F:N°15224054

العلسي  العلم  الج ع  ب قت�سى 
قرر   2020 شتن23   18 املؤرخ بتلريخ 
مل   AMMAN &CO مدلهمي شركة

يلي:
الكلملة  اإلستقللة  إج   -اإلشلرة 

لل دؤمل الديد أح د أمبرايم 
في  مدلهم  بوضع  عل ل  -أحيط 
 ANSAMBLE MAROC « SA شركة

 »
 François الديد  -تعيين 
لشركة  مدؤمال    BONNOT
  »  ANSAMBLE MAROC « SA
مكلن الديد أح د أمبرايم  طول مدة 
تديي2ه التي بقيت قيد التشغيل إمل 
حتى الج ع العلم التي سيدع  للبت 

في الحدلبلت الدنة املللية  202
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  البيضلء  بللدار  التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756258
7 9I

ائت لنية ملودت2ال

HRAKA TRAV
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية ملودت2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زامية 

زنقة طنجة م زنقة ابن الخطيب 
ااطلس فلس ، 30100، فلس 

املغرب
HRAKA TRAV  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب 
لرقم 28 الطلبق الرابع مكلتب 

الصفلء طريق صفرم موالي رشيد  - 
30000 فلس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   1 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. HRAKA TRAV
مقلملة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااع لل املختلفة م البنلء
مقلملة الدبلكة م الكهربلء

بيع م توزيم مواس البنلء
التصدير م ااستي2اس

ام  الخلص  للحدلب  النقل 
لحدلب الغي2

مكتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 
مكلتب  الرابع  الطلبق   28 لرقم 
الصفلء طريق صفرم موالي رشيد  - 

30000 فلس  املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : مح د   هراكة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مح د   هراكة  الديد 
سمار أمالس بوعبيد الكواز أمالس الطيب  

30000 فلس  املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مح د   هراكة  الديد 
سمار أمالس بوعبيد الكواز أمالس الطيب  

30000 فلس  املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 69 3.
750I

ائت لنية ملودت2ال

CARROSSERIE EL AKROUTI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية ملودت2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زامية 

زنقة طنجة م زنقة ابن الخطيب 
ااطلس فلس ، 30100، فلس 

املغرب

  CARROSSERIE EL AKROUTI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي متجر 

رقم 8  م رقم 6  زنقة رقم    بالس 
الصقلية سمار ريلفة  - 30000 فلس  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. CARROSSERIE EL AKROUTI
اصالح   : بإيجلز  الشركة  غرض 

هيلكل الديلرات
امليكلنيك العلمة

صبلغة الديلرات
بيع م شراء الديلرات 

متجر   : االوت لعي  املقر  عنوان 
بالس  زنقة رقم       6 م رقم    8 رقم 
فلس    30000  - الصقلية سمار ريلفة  

املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد نع لن العكرمطي  :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
العكرمطي   نع لن  الديد 
بالس  زنقة       6 رقم  عنوانه)ا( 
فلس    30000 ريلفة   سمار  الصقلي 

املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
العكرمطي   نع لن  الديد 
بالس  زنقة       6 رقم  عنوانه)ا( 
فلس   30000 ريلفة   سمار  الصقلي 

املغرب 
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 15 3.

751I

-CASH CONSEIL-  كلش كوندلي

ASSAD BAT  -  أسد بات
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  كلش كوندلي

حي موالي عبدهللا زنقة 165 رقم 8 

عين الشق ، 80 20، الدارابيضلء 

املغرب

أسد بلت  -  ASSAD BAT شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي موالي 

عبدهللا زنقة 165 رقم 8 عين الشق 

الدارالبيضلء - 80 20 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 66071

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 ينلير   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

أسد   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ASSAD BAT  -  بلت

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIÈRE-

 COMMERCE DE MATÉRIAUX

 ET FOURNITURE DE

..CONSTRUCTION

عنوان املقر االوت لعي : حي موالي 

8 عين الشق  165 رقم  عبدهللا زنقة 

80 20 الدارالبيضلء  الدارالبيضلء - 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديد عبداملللك عصلس 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   150   : الديد زبي2 عصلس 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة هجر عصلس :  150 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة مريم عصلس :  150 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

 150   : عصلس  خديجة  الديدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة هد  عصلس :  150 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة نلسية مكرم :  150 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عصلس  عبداملللك  الديد 
رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضلء   20 80 26 عين الشق 

املغرب.
عنوانه)ا(  عصلس  زبي2  الديد 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  عصلس  هجر  الديدة 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  عصلس  مريم  الديدة 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
الديدة خديجة عصلس عنوانه)ا( 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  عصلس  هد   الديدة 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
عنوانه)ا(  مكرم  نلسية  الديدة 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  عصلس  زبي2  الديد 
عين   26 رقم   5 زنقة  إي لن  تجزئة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب

عنوانه)ا(  مكرم  نلسية  الديدة 
عين   26 رقم   05 تجزئة إي لن زنقة 

الشق 80 20 الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم -.

752I

CECOGEL / SARL

ORIENTAL HOME DESIGN
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ORIENTAL HOME DESIGN

شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي مودة، 

فيالج سي موت شلرع العلويين رقم 

 0 - 60000 مودة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.28917

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ORIENTAL HOME DESIGN  مبلغ 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

فيالج  مودة،  اإلوت لعي  مقرهل 

 - رقم  0  العلويين  سي موت شلرع 

60000 مودة املغرب نتيجة ل : عدم 

است رارية املشرمع..

التصفية ب مودة،  م حدس مقر 

فيالج سي موت تجزئة العلويين رقم 

مودة   60000  -  .2 م   1 محل   0 

املغرب. 

م عين:

م  ساس�سي   بنع ر   الديد)ة( 

عنوانه)ا( مودة، 123 تجزئة ليوتونو 

املغرب  مودة   60000 بلحوسين 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2821.

753I

KASRI EXPERTS

NEW ITAL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KASRI EXPERTS

 Place de florence Imm l›urbaine

/ s ، 30000، FES MAROC

NEW ITAL شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 56 

بلوك 9 تجزئة ال23ج سهريج كنلمة - 

30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   1 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NEW  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.ITAL

است2اس م   : غرض الشركة بإيجلز 

تصدير م التجلرة.

 56 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

 - تجزئة ال23ج سهريج كنلمة   9 بلوك 

30000 فلس املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : البلشري  مح د  الديد 
حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د البلشري عنوانه)ا( 
تجزئة ال23ج سهريج   9 بلوك   56 رقم 

كنلمة 30000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د البلشري عنوانه)ا( 
تجزئة ال23ج سهريج   9 بلوك   56 رقم 

كنلمة 30000 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
التجلرية بفلس  بتلريخ 20 نون23 2020 

تحت رقم 0311120022763 .
75 I

FITO GEST

TINGHIR BODYCARE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
TINGHIR BODYCARE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : حي افلنور 
تنغي2 - 8500  تنغي2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.9133
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  2 
TINGHIR BODYCARE شركة ذات 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 
الوحيد مبلغ رأس للهل 0.000  سرهم 
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي افلنور 
تنغي2 املغرب نتيجة    8500  - تنغي2 

لوقف النشلط.

م عين:
مني2 م عنوانه)ا(  مليد    الديد)ة( 
حي افلنور تنغي2 8500  تنغي2 املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
بتلريخ  2 نون23 2020 مفي حي افلنور 

تنغي2 - 5800  تنغي2 املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  االبتدائية بتنغي2  

2020 تحت رقم 2/2020 6.
755I

FHF

SABI HOLDING SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SABI HOLDING SARL شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 5 زنقة 

هلرمن الراشيد رقم 1 اكدال  - . 
الربلط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.122971
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  21 شتن23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
مبلغ    SABI HOLDING SARL
معنوان  سرهم   20.000 رأس للهل 
زنقة هلرمن   5 مقرهل اإلوت لعي رقم 
الربلط   .  - اكدال    1 رقم  الراشيد 
عدم مزاملتهل اي   : نتيجة ل  املغرب 

نشلط تجلري طيلة هذه املدة.
 5 رقم  التصفية ب  مقر  م حدس 
زنقة هلرمن الراشيد رقم 1 اكدال  - . 

الربلط املغرب. 
م عين:

مكلمي م  عبد الرزاق   الديد)ة( 
 2 حي املنطلك   7 فيال رقم  عنوانه)ا( 
امل 6CYM . الربلط املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

 5 رقم   : بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 

زنقة هلرمن الراشيد رقم 1 اكدال

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   16 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 107763.

756I

MOORISH

BIKTI GROUP
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شلرع لال يلقوت الطلبق 5 شقة س 

، 20080، الدار البيضلء املغرب

BIKTI GROUP شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10  شلرع 

الزرقطوني إقلمة حلمد الشقة 1 - 

0 200 الدار البيضلء. املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BIKTI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.GROUP

 ، التوزيع   : غرض الشركة بإيجلز 

التجلرة ، التجلرة ، أع لل متنوعة أم 

البنلء / االستي2اس مالتصدير.

  10  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع الزرقطوني إقلمة حلمد الشقة 

1 - 0 200 الدار البيضلء. املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   500   : الديد خللد بختي 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : ملزيلي  إبراهيم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد خللد بختي عنوانه)ا( بلوك 

حي سيدي مح د أكلسير   20 رقم   8

80000 أكلسير املغرب.

عنوانه)ا(  ملزيلي  إبراهيم  الديد 
رشيد  موالي  حي   2 رقم   303 زنقة 

أكلسير 80000 أكلسير املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد خللد بختي عنوانه)ا( بلوك 

حي سيدي مح د أكلسير   20 رقم   8

80000 أكلسير املغرب

عنوانه)ا(  ملزيلي  إبراهيم  الديد 
رشيد  موالي  حي   2 رقم   303 زنقة 

أكلسير 80000 أكلسير املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755838.

757I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AZANOR SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE AZANOR SARL  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

 H-   معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم
الحرفيين حي الصنلعي أيت ملول 

ع للة انزكلن أيت ملول - 86150 

أيت ملول املغرب.
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تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.106 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الصنلعي  الحرفيين حي   H-   رقم«

 - أيت ملول ع للة انزكلن أيت ملول 

»رقم  إج   أيت ملول املغرب«   86150

5 زنقة صالح الدين اليعقوبي انزكلن 

- 86150 أيت ملول  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2166.

758I

FLASH ECONOMIE

URBAN EYES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

URBAN EYES  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

الدفلي رقم 801 شلرع ابن الهيثم  - 

30100 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   15

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. URBAN EYES

-صلنع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

النظلرات

الذي يقوم  الوسيط  أم  التلور   -

بلإلستي2اس مالتصدير.

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الدفلي رقم 801 شلرع ابن الهيثم  - 

30100 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة هلور القندم�سي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

القندم�سي  هلور  الديدة 
عنوانه)ا( رقم 17 تجزئة كلبي شقة 6 

طريق اي وزار 30100  فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

القندم�سي  هلور  الديدة 
تجزئة كلبي شقة   17 رقم  عنوانه)ا( 

6 طريق اي وزار 30100 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3202.

759I

FITO GEST

PROCARRY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

PROCARRY شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 1683 

تجزئة معطى هللا املحلميد - 0000  

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PROCARRY

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحدلب الغي2.

 1683  : االوت لعي  املقر  عنوان 

  0000  - تجزئة معطى هللا املحلميد 

مراكش  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 33   : سعيد  حرمش  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد بوغي الحدن :  333 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد بوغي ابراهيم :  333 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سعيد  حرمش  الديد 

هللا  معطى  تجزئة  اسكجور   1683

0000  مراكش  املغرب.

عنوانه)ا(   الحدن  بوغي  الديد 

  0000 سمار ايت علي امرحو تلوات  

مرزازات املغرب.

عنوانه)ا(  ابراهيم  بوغي  الديد 

مرزازات    8500 الدالم  حي   665

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  حرمش  الديد 

هللا  معطى  تجزئة  اسكجور   1683

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118017.

760I

FLASH ECONOMIE

IPG MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

 IPG MAROC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس للهل:3.000.000 سرهم 

مقرهل اإلوت لعي:1 زامية زنقة 

املش ش م عدلبوت قطلع 10 

مج وعة 5 حي الريلض- الربلط

  RC: N °88.639 RABAT -

I.F:N°40457327

العلسية  الغي2  القرارات  ب قت�سى 

 2020 يونيو   08 بتلريخ  املؤرخة 

 IPG لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

MAROC مل يلي:

املدي2ين  استقللة  إج   -اإلشلرة 

ذات   Hilde VERDOODT الديدة 

لجواز  البلجيكية,الحلملة  الجندية 

مكذلك   EP28 33  رقم الدفر 

ذات   Sabine FANNES الديدة  

لجواز  البلجيكية,الحلملة  الجندية 

EN 82278 الدفر رقم

من  سنتين  ملدة  مدي2ين  -تعيين 

 VAN DEN الديد    2020 يونيو   15

ذم   HEUVEL Koen Imelda G

لجواز  الحلمل  البلجيكية  الجندية 

مكذلك   ER128168 رقم  الدفر 

الديد THEUNIS Johan Irene F ذم 

لجواز  الحلمل  البلجيكية  الجندية 

ES123376 الدفر رقم

النظلم  من   13 الفصل  -تعديل 

ااسل�سي للشركة 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بللربلط  التجلرية 

2020 تحت رقم 109036

761I
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SOUSS-FISC SARL

SOCIETE ETALTECH SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE ETALTECH SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

 H-   معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم

الحرفيين حي الصنلعي أيت ملول 

ع للة انزكلن أيت ملول - 86150  

أيت ملول املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6561

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

الصنلعي  الحرفيين حي   H-   رقم«

ملول  أيت  انزكلن  ع للة  ملول  أيت 

إج   املغرب«  ملول  أيت    86150  -

الطلبق   LM10 B بلوك   2 »تجزئة 

الدفلي متجر سيلر نزاهة أيت ملول - 

86150 أيت ملول  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2165.

762I

KAMAR BENOUNA

CME  HOLDING ش م م
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

CME  HOLDING ش م م  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  2  زنقة  

الجيالجي غلفري التجزئة 3 عين 

الدبع  - 20590 الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  CME  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

HOLDING ش م م .

غرض الشركة بإيجلز : االستحواس 

عل  حصة في و يع الشركلت املللية 

الصنلعية م التجلرية 

- اسارة م تنضيم املشلركة املدكورة 

الهيئلت  و يع  في  املشلركة   -

االسارية للشركلت املدكورة 

-اسارة االمراق املللية الصلسرة عن 

الكيلنلت القلنونية 

انشلء و يع الشركلت التجلرية    -

الصنلعية املللية م الت2ميج لهل  اسارة 

م  للتحويل  القلبلة  املللية  االمراق 

كدلك و يع املعلمالت عل  االمراق 

املللية املدكورة م التي تثم علسة من 

قبل الشركلت املللية 

خالل  من  املصللح  اكتدلب   -

م  بلالشت2اك  االندملج  في  املدله ة 

املشلركة املبلشرة ام غي2 املبلشرة بلي 

ثم  التي  الشركلت  و يع  في  مسيلة 

انشلؤهل ام انشلء شركلت ام غي2هل من 

الشركلت امل لثلة ام سات الصلة .

عنوان املقر االوت لعي :  2  زنقة  

الجيالجي غلفري التجزئة 3 عين الدبع  

- 20590 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 333  : مدتعيد  اح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

 33  : شرملطي  اح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

 333  : الصللحي  يونس  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد اح د مدتعيد عنوانه)ا( 
سيدي   95 رقم   1 الكولين  تجزئة 

الدارالبيضلء   20150 معرمف  

املغرب.

الديد اح د شرملطي عنوانه)ا( 

كلليفورنيل   6 رقم  كلرسينيل  تجزئة 

20150 الدارالبيضلء املغرب.

الديد يونس الصللحي عنوانه)ا( 
رقم  تجزئة موالي اسريس الزنقة    

الدارالبيضلء    20150 كلليفورنيل   23

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد اح د مدتعيد عنوانه)ا( 
سيدي   95 رقم   1 الكولين  تجزئة 

الدارالبيضلء   20150 معرمف  

املغرب

الديد اح د شرملطي عنوانه)ا( 

كلليفورنيل   6 رقم  كلرسينيل  تجزئة 

20150 الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم  75506.

763I

sofoget

SLM TRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SLM TRAV شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  القنيطرة 

977 تجزئة الحداسة - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

57583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SLM  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRAV

أشغلل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

علمة م أع لل البنلء.

عنوان املقر االوت لعي :  القنيطرة 

 1 000  - الحداسة  تجزئة   977

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : عيفر  سالم  الديد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديد  سالم عيفر : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عيفر  سالم  الديد  

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عيفر  سالم  الديد  

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80360.
76 I

KAMAR BENOUNA

PRO PALMERAIRIE  ش م م
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
PRO PALMERAIRIE  ش م م  

شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 
طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي وزئة 
عرصة لكبي2 ملتقى الزنقة رقم 6 م 

زنقة التبلري  - 20190 الدارالبيضلء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.106963
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
PRO PALMERAIRIE  ش م م   مبلغ 
معنوان  سرهم   120.000 رأس للهل 
مقرهل اإلوت لعي وزئة عرصة لكبي2 
ملتقى الزنقة رقم 6 م زنقة التبلري  - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضلء   20190

ل : عدم الشغل .
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
م   6 عرصة لكبي2 ملتقى الزنقة رقم 
زنقة التبلري  - 20190 الدارالبيضلء 

املغرب. 
م عين:

م  بونلر  امبلرك   الديد)ة( 
تجزئة عرصة لكبي2 ملتقى  عنوانه)ا( 
الزنقة رقم 6 م زنقة التبلري  20190 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
الوسغي2ي  عالل  الديد)ة( 
تجزئة عرصة  الدفيلني م عنوانه)ا( 
زنقة  م   6 رقم  الزنقة  ملتقى  لكبي2 
التبلري  20190 الدارالبيضلء املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 
تجزئة   : بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 
م   6 عرصة لكبي2 ملتقى الزنقة رقم 

زنقة التبلري  الدارالبيضلء
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 2 7551.
765I

ائت لنية املدتقبل

مكتب محلسب معت د 

النور21 زنقة الزنبق حي الراحة الدار البيضلء

LUMON
شركة  مدنية عقلرية ذات راس لل 

اوت لعي بقي ة 10.000 سرهم 
رقم التعريف املوحد: 
00015600200007 

اعالن عن تد ية مدي2 مشلرك 
ثلني بعد االستقللة التطوعية ملدي2 
مشلرك للشركة املدنية العقلرية 

.LUMON
بتلريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركلء  اوت لع  تم   23/10/2020
االوت لعي  ب قرهل   LUMON شركة 

مذلك بعد االستدعلء 
الرمكين   الديد  ارسله  الذي 
بعد  املتبقي  املشلرك  املدي2  سعيد 
االستقللة التطوعية للديد الرمكين 
التلكد من      : س ي2.ودمل االع لل 
ااالستقللة التطوعية للديد الرمكين 

س ي2م تعيين مدي2ين ودس
عل   العلم  الج ع  صلسق  مقد 
تعيين الديد الرمكين وواس   مل يلي: 
ك دي2 مشلرك ثلني اج  ولنب الديد 
غي2  ملدة  مذلك  سعيد  الرمكين 

محدسة.
ملزمة  الشركة  تكون  مبذلك 
لل دي2ين:الديد  املشت2ك  بللتوقيع 
الرمكين  الديد  م  وواس  الرمكين 

سعيد.
لد   القلنوني  االيداع  تم  مقد 

املحك ة التجلرية 
رقم:  تحت  بللدارالبيضلء 

6 7562 بتلريخ 12/2020/ 0.
766I

ANDERSEN CONSULTING

 ECOLE DES METIERS DE
 COMMERCE DE GESTION

 ET D›INFORMATIQUE
)PRIVE( SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رفع رأس لل الشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ECOLE DES METIERS DE

 COMMERCE DE GESTION ET

 D'INFORMATIQUE )PRIVE(

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي القصيبي، 

زنقة E القطعة رقم 3 ملرة 2 - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.36237

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

رفع  تم   2020 نون23   11 في  املؤرخ 

رأس لل الشركة ب بلغ قدره »7.000 

إج   سرهم« أي من »110.000 سرهم« 

»117.000 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236736.

767I

FLASH ECONOMIE

MEDIMETAL
إعالن متعدس القرارات

ETUDES LA FIDELITE

MEDIMETAL

شركة ذات مدؤملية محدمسة

تعديل

بللدار  مقع  عرفي  لعقد  طبقل 

 2 /10/2020 بتلريخ  البيضلء 

ب قر  استثنلئي  علم  و ع  عقد  تم 

ذات  شركة  مدي يطلل  الشركة 

الورثة  بحضور  محدمسة  مدؤملية 

االتفلق  تم  املشلركوقد  املدير  م 

بلإلو لع عل  مل يلي:

ماإلقرار  الشركلء  مفلة  إعالن   1-

بعقد اإلرث متوزيع اانصبة

مح د  فلكلني  الديد  تعيين   2-
يلسين مدي2ا لشركة مدي يطلل ذات 

مدؤملية محدمسة 
الشركة  ملل  رأس  تحديد   3-
ب بلغ ملئة ألف سرهم )100،000.00 
سرهم(م إعالن الشركلء الجدس ليصبح 

توزيع الحصص ك ل يلي:
يلسين   مح د  فلكلني  الديد     

500 حصة 
الديدة فلكلني نوال  250 حصة
الديدة فلكلني سنلء 250 حصة 

امللل  رأس  مج وع  يكون  بذلك 
1000 حصة

- تعديل النظلم ااسل�سي للشركة  
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

756207 بتلريخ 12/2020/ 0 
بلملحك ة  التجلري  السجل  تم 
رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

66633 بتلريخ 12/2020/ 0
768I

GLOFID

UNI MAGRI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

GLOFID
196 شلرع الدفي2 بن علئشة الطلبق 

الثلني الرقم   ، 20300، الدار 
البيضلء املغرب

UNI MAGRI شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ر 
82  زنقة مح د را�سي سالمي 
 EX:SOISSONS ROCHES(

NOIRES( - 20000  الدارالبيضلء 
املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.182683
العلم  الج ع  ب قت�سى 
نون23   26 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020
سرهم«   5.000.000« قدره  ب بلغ 
إج   سرهم«   7.500.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم«   12.500.000«
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الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756121.

769I

FOUZMEDIA

MOUNIALUM« SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MOUNIALUM« SARL AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 52  

املغرب العربي بلوك ج - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57 39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MOUNIALUM« SARL AU

غرض الشركة بإيجلز : 

·نجلرة االملنيوم.

·أع لل مختلفة.

·نقل البضلئع.

  52  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 1 000  - ج  بلوك  العربي  املغرب 

القنيطرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د الشبلني  عنوانه)ا( 
املدينة   2 رقم  مزنقة    سال  زنقة 

القدي ة 000 1 القنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الشبلني عنوانه)ا( 
املدينة   2 رقم  مزنقة    سال  زنقة 

القدي ة 000 1 القنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم -.

770I

FLASH ECONOMIE

ALIAK
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ALIAK ( ) ش ذ م م

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
رأس للهل 600000.00 سرهم          

املقر االوت لعي 105 زامية شلرع 11 

ينلير مزنقة مصطفى املعلني الطلبق 

3 مكتب رقم 18 الدارالبيضلء                             

تأسيس شركة                            

ب ووب عقد عرفي  املوقع بللدار 

تم   12/11/2020 بتلريخ  البيضلء 

مضع القلنون ااسل�سي  لشركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

ذات  شركة     : الشركة  نوع 

املدؤملية املحدمسة

ALIAK   : اسم الشركة

التجلرة  االوت لعي:  الهدف 

اإللكت2منية

الشراء - البيع - التدويق مالتوزيع 

في   ، مبللج لة  بللتجزئة  البيع  في 

املتجر أم ع23 اإلنت2نت لج يع منتجلت 
مالصلبون  مالشلمبو  التج يل 

مالعطور ماملدتحضرات الصيدالنية

تصدير و يع منتجلت   - استي2اس 

التج يل.

الوطنية  الشركلت  ت ثيل 

مالدملية.

مت ثيل  مبيع  تجلرة  أي  تشغيل 

لكلفة ااصنلف.

املشلركة بج يع أشكللهل في و يع 

الشركلت التي يكون غرضهل مشلبًهل أم 

ل بكيلنلت أخر  تم إنشلؤهل أم 
ً
مرتبط

التي سيتم إنشلؤهل.

املعلمالت  و يع  علمة  مبصفة 

املرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

املعلمالت  بإحد    ، أم وزئًيل  كلًيل   ،

تعزيز  أول  من   ، أعاله  املذكورة 

نشلط الشركة متطويره
105 زامية شلرع   : املقر االوت لعي 

املعلني  مصطفى  مزنقة  ينلير   11

الدار   18 رقم  مكتب     3 الطلبق 

البيضلء

تم تحديدا  الرأس لل االوت لعي: 
رأس لل الشركة ب بلغ ست لئة ألف 

مقد ة  سرهم(   600.000.00( سرهم 

بقي ة  سهم   )6000( إج  ستة آالف 

لكل  سرهم(   100.00( سرهم  ملئة 

عل   بنلًء  للشريك  مخصصة   ، منهل 

مدله لته مهي:

الديد الرافق نوفل  00 5

الديدة امالل كلمليل 600

املج وع            6000

من  تبتدئ   : االوت لعية   الدنة 

فلتح ينلير متنتهي ب 31 سون23 من كل 

سنة

التديي2  : تم تعيين الديد الرافق 

نوفل مدي2 محيد مملدة غي2 محدسة

 5٪ تخصم من ااربلح   ااربلح:  

يوزع   مالرصيد  القلنوني  لالحتيلط  

بللتنلسب

اإليداع  تم   : القلنوني  اإليداع 

القلنوني  لد  كلتب املحك ة التجلرية 

 3/12/2020 بتلريخ  البيضلء  بللدار 

تحت عدس 756016

مالسجل التجلري رقم 81673 

771I

KAMAR BENOUNA

IBFL  CONSULTING ش م م

إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

IBFL  CONSULTING ش م م 

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 62 طريق 

الجديدة ملتقى شلرع عبد الرحيم 

بوعبيد  - 20260 الدارالبيضلء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 33519

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 09 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 Holding  « الشركة  مليلي:  عل  

 d’Investissement et de

Logistique » INLOG  بلعت 9.210 

حصة اج  االندة صفلء لورابي 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

نون23   10 في  املؤرخ  العلم  الج ع 

2020  احلط عل ل عل  مصلسقة بيع 

لفلئدة االندة صفلء  حصة   9.210

لورابي 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 البند الدلبع من القوانين 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755931.

772I
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KAMAR BENOUNA

PORTMUNDI ش م م دات 
مساهم وحيد

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC
PORTMUNDI ش م م سات 

مدلهم محيد شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 

اقلمة رامي زنقة سبتة - 20590 
الدارالبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 39803
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في  2 أكتوبر 2020 تقرر حل 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
 PORTMUNDI الوحيد  الشريك 
مبلغ  محيد   مدلهم  سات  م  م  ش 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
اقلمة رامي زنقة   7 مقرهل اإلوت لعي 
20590 الدارالبيضلء املغرب  سبتة - 

نتيجة ل : عدم الشغل .
اقلمة   7 م حدس مقر التصفية ب 
رامي زنقة سبتة الطلبق الثلني مكتب 
رقم 8 - 20590 الدارالبيضلء املغرب. 

م عين:
ميلي2  طيوسمر هلرسينغ  الديد)ة( 
زنقة  رامي  اقلمة   7 عنوانه)ا(  م 
املغرب  الدارالبيضلء   20590 سبتة 

ك صفي )ة( للشركة.
الحدمس  اإلقتضلء  معند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 
تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 
العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية 
الطلبق  سبتة  زنقة  رامي  اقلمة   7  :

الثلني مكتب رقم 8
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755603.
773I

ارنك

LARA PLAZA COMPLEX

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ارنك

شلرع يوسف ابن تلشفين رقم  1 

 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب

LARA PLAZA COMPLEX شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنطقة 

الصنلعية اامسطلل رقم 15 - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LARA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.PLAZA COMPLEX

مرمج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلرات.

املنطقة   : عنوان املقر االوت لعي 

 -  15 رقم  اامسطلل  الصنلعية 

92000 العرائش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اللبلري  املختلر  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اللبلري  املختلر  الديد 

 289 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اللبلري  املختلر  الديد 

 289 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92000 العرائش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت   2020 نون23   19

.26011120011266

77 I

FOUZMEDIA

EL MAHRI TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

EL MAHRI TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 اقلمة 

موالي عبدالعزيز شلرع موالي 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57 05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MAHRI TRANS
: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

نقل املدتخدمين
مقلمل في نقل الدلع

.
 59  : االوت لعي  املقر  عنوان 
شلرع  عبدالعزيز  موالي  اقلمة 
 1 000  - موالي عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مح د  املهري  الديد 
18 بلوك ج  2 املج وعة  حي الوحدة 
الرقم    200 1 سيدي يحيى الغرب 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مح د  املهري  الديد 
18 بلوك ج  2 املج وعة  حي الوحدة 
الرقم    200 1 سيدي يحيى الغرب 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللقنيطرة  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم -.

775I

IMKAN WATERFRONT

IMKAN WATERFRONT SA
شركة املدله ة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

IMKAN WATERFRONT
30 شلرع عقبة الشقة رقم 12 اقلمة 

النيل اكدال ، 100900، الربلط 
املغرب

  IMKAN WATERFRONT SA
شركة املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 30 شلرع 
عقبة الشقة رقم 12 اقلمة النيل 
اكدال - 100900 الربلط املغرب.
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تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.133855

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 12 رقم  الشقة  عقبة  شلرع   30«

اقلمة النيل اكدال - 100900 الربلط 

قلسم  بي2  شلرع   61« إج   املغرب« 

الدوي�سي - 10170 الربلط  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

رقم  تحت   2020 نون23   16

. 011112002 520

776I

A&O

FADAA HAITEM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضلء املغرب

FADAA HAITEM شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل 

1A تجزئة الرح ة زنقة القل�سي 

عيلض إقلمة الكوثر 1 ع لرة رقم   

سار بوعزة - 20000 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FADAA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.HAITEM

فضلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
للشلي.

 1A عنوان املقر االوت لعي : محل 
تجزئة الرح ة زنقة القل�سي عيلض 
إقلمة الكوثر 1 ع لرة رقم   سار بوعزة 

- 20000 الدار البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد عبد هللا بن الزبي2 :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد عبد هللا بن الزبي2 عنوانه)ا( 
مفلق 1 زنقة 7 رقم 26 االفة  20000 

الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد هللا بن الزبي2 عنوانه)ا( 
مفلق 1 زنقة 7 رقم 26 االفة  20000 

الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 870 75.
777I

IMKAN WATERFRONT

IMKAN WATERFRONT SA
شركة املدله ة

رفع رأس لل الشركة

IMKAN WATERFRONT
30 شلرع عقبة الشقة رقم 12 اقلمة 

النيل اكدال ، 100900، الربلط 
املغرب

 IMKAN WATERFRONT SA
شركة املدله ة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 61 شلرغ 
بي2 قلسم الدوي�سي - 10170 الربلط 

املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.133855

العلم  الج ع  ب قت�سى 
أكتوبر   15 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020

سرهم«   101.600.000« قدره  ب بلغ 

إج   سرهم«   1.500.000« من  أي 

  : عن طريق  سرهم«   103.100.000«

تقديم حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

رقم  تحت   2020 أكتوبر   15

. 011112002 520

778I

A&O

 INTERNET MOTO

SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250، الدار البيضلء املغرب

 INTERNET MOTO SERVICES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 شلرع 

مرس الدلطلن الطلبق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.INTERNET MOTO SERVICES

سراسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متص يم املوقع.

26 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

 -  3 شقة   1 مرس الدلطلن الطلبق 

20000 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عث لن و يل :  500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مح د أمين لحراص :  500 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

 5 الديد عث لن و يل عنوانه)ا( 
تجزئة البي2مني إقلمة كلرسينيل الطلبق 
الدار   20000 بركون    5 الشقة   2

البيضلء  املغرب.
لحراص  أمين  مح د  الديد 
الكنز  سار  ط لريس  إقلمة  عنوانه)ا( 
ع لرة 01 شقة 02 سار بوعزة النواصر 

20000 الدار البيضلء  املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
 5 الديد عث لن و يل عنوانه)ا( 
تجزئة البي2مني إقلمة كلرسينيل الطلبق 
الدار   20000 بركون    5 الشقة   2

البيضلء  املغرب
عنوانه)ا(  الديدة يدرة الرحلجي  
 01 ع لرة  الكنز  سار  إقلمة ط لريس 
شقة 02 سار بوعزة النواصر 20000 

الدار البيضلء  املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756292.

779I

FUDESIGN SARL AU

رولي ميديكال
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة العللية تيط مليل الدار 
البيضلء ، 20680، الدار البيضلء 

املغرب
رمجي ميديكلل شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
ساندمن الرقم 126 الطلبق الثلني 
سيدي معرمف الدار البيضلء  - 
20192 الدار البيضلء املغرب.
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رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 11501
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
رفع  تم   2020 ملي   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل 
»200.000 سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   300.000« إج   سرهم« 
إسملج احتيلطي أم أربلح أم    : طريق 

عالمات إصدار في رأس امللل.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 13 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 3001 7.

780I

sacompta sarl au

STE EL ORJANE SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
  2 شلرع الجيش امللكي ميدور ، 

33250، ميدور املغرب
STE EL ORJANE SARL   شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 103 
حي الحرشة امطلط الحلج -بومللن  - 

33303 امطلط الحلج  املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2007 سون23   26
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE EL : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.  ORJANE SARL
البنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ماالشغلل املختلفة + مثحلست .
عنوان املقر االوت لعي : رقم 103 
حي الحرشة امطلط الحلج -بومللن  - 

33303 امطلط الحلج  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د سامسي :  100 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د سامسي رقم البطلقة 
الوطنية C 537 5 عنوانه)ا( قطعة 
اوزنلية  الصنلعية  املنطقة    69
طنجة   اوزنلية   90060 طنجة  

املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سامسي   مح د  الديد 
الصنلعية  املنطقة    69 قطعة 
اوزنلية   90060 طنجة   اوزنلية 

طنجة  املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
ف23اير  بتلريخ  0  االبتدائية ببومللن  

2008 تحت رقم 2008/ 0.
781I

jilovta sarl

STE JILOVTA SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE JILOVTA SARL شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي الدوق 
املغطى الغرفة 5  بلوك س الطلبق 

الرابع - 60000 مودة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.28063

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2019 سون23   17 في  املؤرخ 
ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 
 STE JILOVTA ذات الشريك الوحيد 

SARL  مبلغ رأس للهل 100.000 سرهم 
الدوق  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
الطلبق  س  بلوك    5 الغرفة  املغطى 
60000 مودة املغرب نتيجة   - الرابع 

ل : صعوبلت مللية مغيلبلت موارس.
م حدس مقر التصفية ب الدوق 
الطلبق  س  بلوك    5 الغرفة  املغطى 

الرابع - 60000 مسة املغرب. 
م عين:

م  الطيبي  طيب   الديد)ة( 
زنقة  الحدني  الوفلق  حي  عنوانه)ا( 
مودة   60000  15 رقم   7 االنس 

املغرب  ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
ينلير   23 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 0 3.
782I

WAFCOM

NIRVA IMMOBILIERE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

WAFCOM
 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23
 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

NIRVA IMMOBILIERE شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 1,3,5 

تقلطع شلرع 12 م13 حي ميدمي - 
20100 الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم    2020 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
الحلجي  االوت لعي  املقر  تحويل  
شلرع  تقلطع   1,3,5« من  للشركة 
الدار   20100  - حي ميدمي  م13   12
البيضلء املغرب« إج  »21 ابو شعيب 

 20100  -  7 رقم   1 الطلبق  الدكلجي 
الدار البيضلء  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 755500.
783I

SOFOBUR SARL AU

SOFOBUR SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFOBUR SARL AU
مركز كونتي بو لألع لل ، 71 ، زامية 
شلرع مح د الخلمس مزنقة أزيالل 
 ،REGUS، 20110 الطلبق الثللث ،

الدارالبيضلء املغرب
SOFOBUR SARL AU  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي مركز 
كونتي بو لألع لل ،  71 ، زامية 

شلرع مح د الخلمس مزنقة أزيالل 
 REGUS 20110  الطلبق الثللث ،

الدارالبيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.358117

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2019 يونيو  املؤرخ في  0 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
 SOFOBUR SARL الشريك الوحيد 
100.000 سرهم  AU   مبلغ رأس للهل 
مركز  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
زامية   ،  71   ، لألع لل  كونتي بو 
أزيالل  الخلمس مزنقة  شلرع مح د 
 REGUS 20110 الثللث   الطلبق   ،
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضلء 
صعوبة إيجلس ع الء م مورسين للقيلم 
بصفقلت عل  املد  الطويل م ل أس  

إج  تعدس الخدلئر م تراك هل ....
مركز  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
زامية   ،  71   ، لألع لل  كونتي بو 
أزيالل  الخلمس مزنقة  شلرع مح د 
 REGUS 20110 الثللث   الطلبق   ،

الدارالبيضلء املغرب. 
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م عين:

م  لكبوري  حدنى   الديد)ة( 

اقلمة ندديهي  حي الوفلء  عنوانه)ا( 

ع لرة ك رقم 5 عين حرمسة املح دية 

0000 الدارالبيضلء املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.

الحدمس  اإلقتضلء  معند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 

تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 

العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

اقلمة ندديهي ع لرة ك  : حي الوفلء 

رقم 5 عين حرمسة املح دية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2019 تحت رقم 707523.

78 I

EXPERTS AND ADVISORY GROUP

L-EXPERT-COMPTABLE.MA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS AND ADVISORY

GROUP

73 شلرع آنفل 1 زنقة برمفلنس 

الطلبق 6 رقم 602 ، 20000، الدار 

البيضلء املغرب

 L-EXPERT-COMPTABLE.MA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 73 شلرع 

آنفل 1 زنقة برمفلنس الطلبق 6 رقم 

602 الدار البيضلء - 20000 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.L-EXPERT-COMPTABLE.MA
خبي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

محلسب.
73 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
رقم   6 زنقة برمفلنس الطلبق   1 آنفل 
الدار   20000  - البيضلء  الدار   602

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الدين  نلجي  يوسف  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الدين  نلجي  يوسف  الديد 
ط  بوترار  فراندوا  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار   20000 املعلريف     

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الدين  نلجي  يوسف  الديد 
ط  بوترار  فراندوا  زنقة  عنوانه)ا( 
البيضلء  الدار   20000 املعلريف     

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 
 RC رقم  تحت   2020 سون23   03

.N°481789

785I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE  CONS ET
NEGOCE S.A.R.L

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رفع رأس لل الشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، ورسيف 

املغرب

 SOCIETE  CONS ET NEGOCE
S.A.R.L شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي ملريجة 

ورسيف - 35100 ورسيف املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.1569

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»00.000  سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   500.000« إج   سرهم« 
أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بجرسيف   االبتدائية 
سون23 2020 تحت رقم 0/2020 9.

786I

WAFCOM

ZIYADI RANCH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23
 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

ZIYADI RANCH شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي ااسارسة 
راس ح ة أيت كدو عين الجهرة - 

00 15 تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

لوحيد. ا
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ZIYADI RANCH
شراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

امللشية. متد ين  متجلرة  مبيع 
 : االوت لعي  املقر  عنوان 
كدو  أيت  ح ة  راس  ااسارسة 
تيفلت   15 00  - الجهرة  عين 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

. سنة   99  : الشركة 
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

كللتلجي: مقدم  سرهم،   150.000
 1500  : سري�سي  لكبي2  الديد 

سرهم.  100 بقي ة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

: مصفلت ممواطن الشركلء 
اإلسري�سي  لكبي2  الديد 
شقة15   3 اإقلمة لحلو  عنوانه)ا( 
يخلف  بني  ع لرة  2   3 الطلبق 

املح دية املغرب.   28810
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

الشركة: مدي2ي  ممواطن 
اإلسري�سي  لكبي2  الديد 
شقة15   3 اإقلمة لحلو  عنوانه)ا( 
يخلف  بني  ع لرة  2   3 الطلبق 

املح دية املغرب   28810
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بتيفلت   االبتدائية 

.- تحت رقم   2020 نون23 
787I

FLASH ECONOMIE

MEDIMETAL
القرارات متعدس  إعالن 

ETUDES LA FIDELITE
MEDIMETAL

شركة ذات مدؤملية محدمسة
يل تعد

بللدار  مقع  عرفي  لعقد  طبقل 
 2 /10/2020 بتلريخ  البيضلء 
استثنلئي  علم  و ع  عقد  تم 
شركة  مدي يطلل  الشركة  ب قر 
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بحضور  محدمسة  مدؤملية  ذات 

الورثة م املدير الشريك 

سهم   500 ملكية  بنقل  اقرار   1

للدهم  سرهم   100 اس ية  بقي ة 

من شركة مدي يطلل   100٪ بندبة 

امل لوكة  محدمسة   مدؤملية  ذات 

للديدة سمكلجي بوعالم زينب لصللح

 فلكلني بوشعيب.

الشركة  ملل  رأس  تحديد   2-

ب بلغ ملئة ألف سرهم )100،000.00 

سرهم( م إعالن الشركلء الجدس ليصبح 

توزيع الحصص ك ل يلي:    

 800 بوشعيب   فلكلني  الديد 

حصة      

 200 فلتحة   بوطيب  الديدة 

حصة      

امللل  رأس  مج وع  يكون  بذلك 

1000 حصة. 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

756206 بتلريخ 12/2020/ 0

بلملحك ة  التجلري  السجل  تم 

رقم  تحت  البيضلء  بللدار  التجلرية 

66633 بتلريخ 12/2020/ 0

788I

KAMAR BENOUNA

FRACH ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

FRACH ش م م  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: التجزئة 

123 الزنقة 3 الحي الصنلعي 

سيدي عث لن بن امديك - 20660 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.1111 3

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 12 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 12.000 هبة  عل   املصلسقة  مليلي: 

حصة ساخلة الشركة مع تغيي2 البند 

الدلسس م الدلبع من القوانين 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756068.

789I

BODY FASHION

BODY FASHION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BODY FASHION

 LOTISSEMENT N’ZAHA 5 LOT

 N° 358 ، 90070، TANGER

MAROC

BODY FASHION شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : تجزئة 

النزاهة 5 قطعة رقم 358 - 90070 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 1165

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 ف23اير   21 في  املؤرخ 

شركة ذات   BODY FASHION حل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد مبلغ رأس للهل 10.000 سرهم 

تجزئة  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

 90070 -  358 5 قطعة رقم  النزاهة 

طنجة املغرب نتيجة ازمة ملسية.

م عين:

منلصر م  عبد الدالم   الديد)ة( 
عنوانه)ا( العزيفلت زنقة 93 رقم 13 

)ة(  املغرب ك صفي  طنجة   90000

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

مفي تجزئة   2020 أكتوبر   13 بتلريخ 

 90070 -  358 5 قطعة رقم  النزاهة 

طنجة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236725.

790I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MOBATRA TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MOBATRA TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : زنقة 507 

رقم 3 اراك بواركلن اكلسير - 80000 

اكلسير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.277 9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  2 

ذات  شركة   MOBATRA TRANS

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 

سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

 - اكلسير  بواركلن  اراك   3 رقم   507

لقفل  نتيجة  املغرب  اكلسير   80000

التصفية .

م عين:

م  بليش  الزهرة   الديد)ة( 
اراك   3 رقم   507 زنقة  عنوانه)ا( 

بواركلن اكلسير 80000 اكلسير املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ  2 نون23 2020 مفي زنقة 507 
 80000 3 اراك بواركلن اكلسير -  رقم 

اكلسير املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 00 97.

791I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE ARAZZAK TRAVEL

SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، ورسيف 

املغرب

 SOCIETE ARAZZAK TRAVEL

SARL AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي البط ة 

ملك الغداري 1 طلبق 2 ورسيف - 

35100 ورسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

En cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIETE ARAZZAK TRAVEL

.SARL AU

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اآلخرين  عن  نيلبة  للبضلئع  الدمجي 

-التفلمض- االستي2اس مالتصدير
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حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 2 طلبق   1 الغداري  ملك  البط ة 
ورسيف - 35100 ورسيف املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد الرزاق زعوم :  1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد الرزاق زعوم عنوانه)ا( 
 35100 سمار اعنلتن صلكة ورسيف 

ورسيف املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد الرزاق زعوم عنوانه)ا( 
 35100 سمار اعنلتن صلكة ورسيف 

ورسيف املغرب
الوهلب  عبد  بنخووة  الديد 
 12 الرشيدية  تجزئة  عنوانه)ا( 

ورسيف 35100 ورسيف املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 936.
792I

MOGADOR CONSULTING

BOUCHERIE OUSSOUSS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 تد ية الشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

BOUCHERIE OUSSOUSS شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي كراج 
رقم 02 تجزئة 115 شلرع العقبة  - 

000   الصويرة املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
3611

 ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تغيي2   2020 نون23   16 املؤرخ في 
 BOUCHERIE« تد ية الشركة من 

 MOGADOR« إج    »OUSSOUSS
 DE CONSTRUCTION

. »TOURISME ET NEGOCE
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 305.

793I

IMKAN WATERFRONT

IMKAN WATERFRONT
شركة املدله ة

تعيين أعضلء مجلس اإلسارة

IMKAN WATERFRONT
30 شلرع عقبة الشقة رقم 12 اقلمة 

النيل اكدال ، 100900، الربلط 
املغرب

IMKAN WATERFRONT »شركة  
املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 30 شلرع 
عقبة الشقة رقم 12 اقلمة النيل 
اكدال - 100900 الربلط املغرب.
»تعيين أعضلء مجلس اإلسارة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.133855

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2020

تقرر تعيين أعضلء مجلس اإلسارة 
خالل الدنوات املللية التللية: 

2020 -
2021 -
2022 -
2023 -
202  -
2025 -
2026 -

ااشخلص الطبيعيون: 
البلقي  عبد  فلضل  الديد)ة( 
بصفته)ا(  العلي   القلئد  أبوالحدن 
رئيس مدير علم مالكلئن عنوانه)ا( ب: 
أبو ظبي   - املتحدة  العربية  اإلملرات 

اإلملرات العربية املتحدة
مح د  ملودي  أح د  الديد)ة( 
علم  مدير  بصفته)ا(  علرف   حلمي 
منتدب مالكلئن عنوانه)ا( ب: املغرب 

- الربلط املغرب

ااشخلص املعنويون: 

 ANI International Water

»شركة    Front Holding Limited

 Administrateur املدله ة« بصفتهل

مالكلئن مقرهل االوت لعي ب: الطلبق 

سوق  سلحة   ، الخلتم  برج   ،  33

 ،  ، امللريه  وزيرة   ، العللمي  أبوظبي 

112230  أبوظبي ، اإلملرات العربية 

املتحدة ماملسجلة بللسجل التجلري 

تحت رقم: 1396

 International Water Front  

»شركة   Holding Limited

 Administrateur املدله ة« بصفتهل

مالكلئن مقرهل االوت لعي ب: الطلبق 

سوق  سلحة   ، الدلع  برج   ،  2 

 ، امللريه  وزيرة   ، العللمي  أبوظبي 

اإلملرات العربية   ، أبوظبي   128666

املتحدة ماملسجلة بللسجل التجلري 

تحت رقم: 877

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

رقم  تحت   2020 نون23   16

. 011112002 520

79 I

KAMAR BENOUNA

 STE JNANE AL YASMINE

 ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

STE JNANE AL YASMINE  ش م م  

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 

م23مكة بوسيت  عين الدبع - 

20300 الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.157631

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
هلب  اكرمش  مح د  الديد  مليلي: 
الديدة  اج   اوت لعية  حصة   750
بوشر  اكرمش م 250 حصة اج  كل 
من الديدة كنزة اكرمش م الديدة 

فلط ة الزهراء اكرمش للواحدة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
املؤرخ  القرار الج عوي لل دله ين  
في 23 نون23 2020 قرر املصلسقة عل  

هبة 750 حصة 
قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
تغيي2 البند الواحد الدلسس م الدلبع 
من القوانين م املوافقة عل  القوانين 

الجدس
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756069.
795I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

SIKAPI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
SIKAPI شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
الدالم رقم 112 الطلبق الثلني زنقة 

الدكينة الزهور 2 طريق صفرم 
فلس - 30000 فلس املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 1563
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 نون23   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   1. 90.000«
 2.370.000« إج   سرهم«   880.000«
سرهم« عن طريق :  إسملج احتيلطي أم 
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أربلح أم عالمات إصدار في رأس امللل.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 99/020 3.

796I

KAMAR BENOUNA

FAMABA ش م م دات مساهم 

وحيد
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

FAMABA ش م م سات مدلهم 

محيد  »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: كلم 9 

طريق بوسكورة سيدي معرمف  - 

27182 الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.35221

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين ك دي2ة الديدة كنزة اكرمش 

رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلملة 

 BK851012

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756067.

797I

KAMAR BENOUNA

 NEGMA QUINCAILLERIE

ش م م دات مساهم وحيد
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

NEGMA QUINCAILLERIE ش م 

م سات مدلهم محيد »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 291 

شلرع يعقوب املنصور  - 20600 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.69213

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مليلي: تعيين الديدة بوشر  اكرمش 

الجندية مغربية  ك ديي2ة للشركة  

 BK رقم  الوطنية  للبطلقة  الحلملة 

219631

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل  مليلي: 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756066.

798I

IMKAN WATERFRONT

IMKAN WATERFRONT
شركة املدله ة

مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

IMKAN WATERFRONT

30 شلرع عقبة الشقة رقم 12 اقلمة 

النيل اكدال ، 100900، الربلط 

املغرب

IMKAN WATERFRONT »شركة 

املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 30 شلرع 

عقبة الشقة رقم 12 اقلمة النيل 

اكدال املغرب 100900 الربلط 

املغرب.

»مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.133855

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2020

ااسل�سي  النظلم  مالءمة  تقرر 

القلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

رقم  تحت   2020 نون23   16

. 011112002 520

799I

فيد بيدت كونديلتين

LEADER SUD CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

فيد بيدت كونديلتين

حي الدعلسة شلرع موالي اس لعيل 
زنقة بركلن رقم 01 الطلبق االمل ، 

70000، العيون املغرب

LEADER SUD CAR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

1500 شلرع راس الخي ة ع لرة  

العيون 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LEADER SUD CAR

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ع لرة   الخي ة  راس  شلرع   1500

العيون 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد العلجي بن قلسم :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد الحبيب املجلهيدي :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

املجلهيدي  الحبيب  الديد 
مدينة  س  بلوك   796 رقم  عنوانه)ا( 

الوحدة 70000 العيون املعرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

املجلهدي  الحبيب  الديد 
بلوك س الوحدة    796 رقم  عنوانه)ا( 

70000 العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   17 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2768/2020.

800I

ACCOMPT CONSULTING

MIL MED CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 MIL MED CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الدرافيف 1 زنقة االنصلف 15 رقم 

38 مودة مودة  60000 مودة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

360 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MIL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MED CONSTRUCTION

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء املعدنية

أع لل متنوعة أم إنشلءات.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم   15 زنقة االنصلف   1 الدرافيف 

مودة   60000 مودة   مودة   38

املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 MIL MED الشركة 

CONSTRUCTION :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 MIL MED الشركة   

بقي ة   CONSTRUCTION : 1000

100.000 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد امليلوس مجدمبي عنوانه)ا( 

حي الدعلسة رقم ج 10 وراسة  

573 6 وراسة  املغرب.

الديد فضيل مجدمبي عنوانه)ا( 

حي الدعلسة رقم ج 10 وراسة  

573 6 وراسة املغرب.

الديد مح د مجدمبي  عنوانه)ا( 
مودة       9 رقم   8 ا  زنقة  اكطلر  حي 

60000 مودة  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد امليلوس مجدمبي عنوانه)ا( 

حي الدعلسة رقم ج 10 وراسة 573 6 

وراسة  املغرب

الديد فضيل مجدمبي عنوانه)ا( 

حي الدعلسة رقم ج 10 وراسة 573 6 

وراسة  املغرب

الديد مح د مجدمبي  عنوانه)ا( 
مودة   9 رقم   8 ا  زنقة  اكطلر  حي 

60000 مودة  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2718.

801I

راحل سيفولوب و

راحا ديفولوبمو
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

راحل سيفولوب و

سمار الدشي2ة اغواتيم - 0000  

مراكش املغرب ، 0000 ، مراكش 

املغرب
راحل سيفولوب و شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

الدشي2ة اغواتيم - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.82859

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  25 شتن23  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

سيفولوب و   راحل  الوحيد  الشريك 

سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 

سمار  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

مراكش    0000  - اغواتيم  الدشي2ة 

: عدم مووس نشلط  املغرب نتيجة ل 

للشركة.

سمار  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

مراكش    0000  - اغواتيم  الدشي2ة 

املغرب. 

م عين:

م  حربيدة  طريق   الديد)ة( 

اغواتيم  الدشي2ة  سمار  عنوانه)ا( 

)ة(  0000  مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117838.

802I

CAFIGEC

HELLO SHOPPING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

HELLO SHOPPING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 زنقة 

مرس الدلطلن الشقة 3 الطلبق 1 

الدار البيضلء 20100 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 812 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HELLO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SHOPPING

غرض الشركة بإيجلز : التفلمض.

زنقة   26  : عنوان املقر االوت لعي 

 1 الطلبق   3 مرس الدلطلن الشقة 

20100 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : مريم   لدالمي  الديدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : سلمية  لدالمي  الديدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديدة لدالمي مريم  
املدينة   1 2 فيال  سيتي  كولف 
الخضراء بوسكورة النواصر  20100 

الدار البيضلء املغرب.
الديدة لدالمي سلمية عنوانه)ا( 
 1 1 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
 20100 النواصر  الخضراء  املدينة 

الدار البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الديدة لدالمي مريم  
املدينة   1 2 فيال  سيتي  كولف 
الخضراء بوسكورة النواصر  20100 

الدار البيضلء املغرب
الديدة لدالمي سلمية عنوانه)ا( 
 1 1 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 
 20100 النواصر  الخضراء  املدينة 

الدار البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 30 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.

803I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AGADIR FABRICA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AGADIR FABRICA شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  رقم 3 
شلرع عبد الرحيم بوعبيد اكلسير  - 

80000 اكلسير املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجلري 

.3 7 5

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23  في  2  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الحلفظ  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   250 بوفوس 

)ة(  الديد  250 حصة لفلئدة   أصل 

مبلرك شتلمي بتلريخ  2 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   07 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 01 97.

80 I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PRETTL AUTOMOTIVE

MOROCCO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

  5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،

TANGER MAROC

 PRETTL AUTOMOTIVE

MOROCCO  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي طنجة 

أطوموتيف ستي، تجزئة رقم 170، 

و لعة الجوامعة، إقليم فحص 

أنجرة - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.86323

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تم تعيين  01 شتن23  املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( زرمق 

نبيل ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7170.

805I

راحل سيفولوب و

كواليتي سيرفيس كروب
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر 

كواليتي سي2فيس كرمب

5 طريق سرب الجديد زامية العبلسية 

، 0000 ، مراكش املغرب

كواليتي سي2فيس كرمب »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: 5 طريق 

سرب الجديد زامية العبلسية - 

0000  مراكش املغرب.

»إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.69777

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

تقرر   2020 شتن23   29 في  املؤرخ 

إضلفة شعلر تجلري للشركة مهو:

تلل سي2فيس

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118099.

806I

SAGASUD

YAHYA LOCATION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر 

SAGASUD

شلرع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

YAHYA LOCATION »شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم ب 2 

الطلبق الثلني رقم 27 شلرع  االمي2 

موالي عبد هللا العيون - 70000 

العيون املغرب.

»إضلفة تد ية تجلرية أم شعلر«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.22261

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 نون23 2020 تقرر إضلفة 

شعلر تجلري للشركة مهو:

CLAATAM

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 2972/2020.

807I

WIFAK GESTION

MONATRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WIFAK GESTION

شلرع عبد العلجي بنشقرمن مكلتب 

زينب طلبق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فلس املغرب

MONATRAV شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي زماغة 

الدفل  حي ميكو زنقة 6 رقم 12 - 

30020 فلس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.25593

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   11 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد MONATRAV  مبلغ 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي زماغة الدفل  حي 

12 - 30020 فلس  6 رقم  ميكو زنقة 

است رارية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشلط  مزاملة  عل   القدرة  معدم 

التجلري.

زماغة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

 -  12 رقم   6 الدفل  حي ميكو زنقة 

30020 فلس املغرب. 

م عين:
الح يوي  مح د   الديد)ة( 
ميكو   حي   6 زنقة   12 عنوانه)ا(  م 

)ة(  ك صفي  املغرب  فلس   30020

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 98 3.

808I

westartup

NLD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD MASSIRA RUE 6

 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

NLD شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 6 زنقة 

6 اكتوبر الطلبق 3 الع لرة 3 شلرع 

املدي2ة الدار البيضلء 20100 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81165

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.NLD : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

تص يم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مإنتلج املعلوملت منظلم اإلعالن عل  

شبكة اإلنت2نت
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متوزيع  متطوير  متصنيع  تص يم 

برامج الك بيوتر.

زنقة   6  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع   3 الع لرة   3 اكتوبر الطلبق   6

الدار   20100 املدي2ة الدار البيضلء 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : معتصم  املهدي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد يوسف بدزي :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

250 حصة    : الديد عصلم علبر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد املهدي معتصم عنوانه)ا( 

سار   2 الرح ة   6 رقم  املحيط  فيال 

الدار   20100 النواصر  بوعزة. 

البيضلء املغرب .

عنوانه)ا(  بدزي  يوسف  الديد 

 37 نومي2م  إس لعيل  موالي  إقلمة 

عين   7500 كيلومت2  الربلط  طريق 

الدبع 20100 الدار البيضلء املغرب .

حي  الديد عصلم علبر عنوانه)ا( 

 20100  10 رقم   3 شلرع   1 الرولء 

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد املهدي معتصم عنوانه)ا( 

سار   2 الرح ة   6 رقم  املحيط  فيال 

الدار   20100 النواصر  بوعزة. 

البيضلء املغرب  

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

809I

CABINET EL KHALIFA

GC INVEST S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب

GC INVEST S.A.R.L »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 9  زنقة 

وون ووريس الطلبق الدلسس - 

20000 الدار البيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.335959

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  2 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

اإلعالن عن مفلة الديد عبد الوهلب 

الشرايبي ،

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

توزيع حصص الشريك املتوف  ،

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين مدي2ة وديدة للشركة ،

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

التوقيعلت االوت لعية مالبنكية.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي:  
 000 في  محدس  الشركة  ملل  رأس 

حصة   1000 إج   سرهم مقدم   100

سرهم للحصة مقد ة   100 من فئة 

 200 كدوس  سعلس  الديدة   : بين 

 200 الشرايبي  علي  الديد   ˓ حصة 

 200 الديدة مريم الشرايبي   ˓ حصة 

الشرايبي  يلس ين  الديدة   ˓ حصة 

  INVEST SSL الشركة    200 حصة˓ 

SARLAU  200 حصة.

عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 

امين  مح د  الديد  تعيين  مليلي: 

الشرايبي  مريم  الديدة  م  الشرايبي 

ك دي2ين للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756565.

810I

JURIS INVEST PARTNERS

OXO ENERGY
شركة املدله ة

حل شركة

JURIS INVEST PARTNERS
ويت بزنس كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معرمف الدار 
البيضلء، 20270، الدار البيضلء 

املغرب
OXO ENERGY شركة املدله ة)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة اح د 

بركلت ع لرة 57 الطلبق االمل - 
0 202 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.329777
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   09 املؤرخ في 
  OXO ENERGY املدله ة  شركة 
سرهم   2.000.000 رأس للهل  مبلغ 
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة اح د 
 - االمل  الطلبق   57 ع لرة  بركلت 
الدار البيضلء املغرب نتيجة   202 0
ل : الخدلئر املت2اك ة التي تحول سمن 
است رار نشلط الشركة مقرر الشركلء 
حل الشركة م انهلء مهلم املتصرفين م 

مجلس االسارة 
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
اح د بركلت ع لرة 57 الطلبق االمل 

- 0 202 الدار البيضلء املغرب. 
م عين:

م  هواري  سعيد    الديد)ة( 
 77 زنقة امراح بولعيز رقم  عنوانه)ا( 
ولمع املقراع . طنجة املغرب ك صفي 

)ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756657.

811I

NORD FINANCE

STE MORBIZ SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE MORBIZ SARL  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : شلرع أبو 

فراس الح داني رقم 50 حي مي2اسمر    

.MAROC 32000 الحدي ة -

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.593

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  2 

ذات  شركة    STE MORBIZ SARL

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

اإلوت لعي شلرع أبو فراس الح داني 

 32000  - مي2اسمر     حي   50 رقم 

لشركة  نتيجة   MAROC الحدي ة 

غي2 نشطة.

م عين:

الزيلني  عبد الك لل    الديد)ة(  

ماريش  سيدي  شلرع  عنوانه)ا(  م 

 MAROC الحدي ة   32000 مي2اسمر 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

2020 مفي شلرع أبو  نون23  بتلريخ  2 

50 حي مي2اسمر     فراس الح داني رقم 

.MAROC 32000 الحدي ة -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  56.

812I
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NORD FINANCE

STE RIFCAST SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE RIFCAST SARL  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : شلرع 
اارسن رقم 32 - 32000 الحدي ة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.1709

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر حل   2020 نون23   01 املؤرخ في 
ذات  شركة    STE RIFCAST SARL
رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
 -  32 رقم  اارسن  شلرع  اإلوت لعي 
نتيجة  املغرب  الحدي ة   32000

لشركة غي2 نشطة.
م عين:

الديد)ة(  عث لن  ملعيز م عنوانه)ا( 
 32000  30 رقم  اارسن  شلرع 
)ة(  ك صفي   MAROC الحدي ة 

للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
شلرع  مفي   2020 نون23   01 بتلريخ 
الحدي ة   32000  -  32 رقم  اارسن 

شركة غي2 نشطة.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللحدي ة  بتلريخ 19 نون23 

2020 تحت رقم 9 5.

813I

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

 STE OPTIQUE PRINCIPALE
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس لل الشركة

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

ع لرة نوميديل شلرع مح د الخلمس 
الطلبق 2الشقة3 تلزة ، 35000، 

تلزة املغرب
 STE OPTIQUE PRINCIPALE
SARL AU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي املدعوسية 
رقم 153 تلزة - 35000 تلزة املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1015
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2020 نون23   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
»500.000 سرهم« أي من »100.000 
عن  سرهم«   600.000« إج   سرهم« 
أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم  57.

81 I

MOGADOR CONSULTING

BOUCHERIE OUSSOUSS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تقليص هدف الشركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

BOUCHERIE OUSSOUSS شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي كراج 
رقم 02 تجزئة 115 شلرع العقبة - 

000   الصويرة املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
3611

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 08 سون23 2020 تم حذف 
اانشطة التللية من نشلط الشركة 

الحلجي :
للذبيحة  الداخلية  بلالوزاء  تلور 

بللج لة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 305.

815I

MOGADOR CONSULTING

BOUCHERIE OUSSOUSS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

توسيع نشلط الشركة 

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

BOUCHERIE OUSSOUSS شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي كراج 
رقم 02 تجزئة 115 شلرع العقبة - 

000   الصويرة املغرب.
توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.3611

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 16 نون23 2020 ت ت إضلفة 
إج  نشلط الشركة  التللية  اانشطة 

الحلجي :
مقلمل بلالشغلل  منعش عقلري، 

املختلفة أمالبنلء.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 305.

816I

FIDUCIAIRE BILAL

 HAMDAOUI ALI
CONSTRUCTION

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 HAMDAOUI ALI

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: حي الخيلم 
مهلية  - 50000 مكنلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.33815
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 01 سون23 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مليلي: الزيلسة في رأس ملل الشركة

عل   ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مليلي: اضلفة موقع ثلني للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 
النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي  6م7:  رقم  بند 
الشركة  ملل  رأس  في  الزيلسة  مليلي: 
 5000000 اج      1000000 من 
مقد ة عل  الشركلء كللتلجي: -استيتو 
مقد ة    2000000 الحكيم  عبد 
علي  -ح دامي  حصة   20000 اج  
3000000 مقد ة اج  30000 حصة
عل   ينص  الذي   :17 رقم  بند 
عبد  استيتو  الديد  اضلفة  مليلي: 

الحكيم في االمضلء لفلئدة الشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   08 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 093 .

817I

EUROMED COMPTA-SARL

FOUR SEASONS CARS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FOUR SEASONS CARS شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل 
رقم 1تجزئة معطى هللا رقم2139  
اسكجور محلميد مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 
931 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2018 سون23   2 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FOUR : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SEASONS CARS
 : بإيجلز  الشركة  غرض 
 LOCATION DES VEHICULES
 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR
محل   : االوت لعي  املقر  عنوان 
رقم2139   هللا  معطى  1تجزئة  رقم 
  0000  - اسكجور محلميد مراكش 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد اطريشلعبداملوغيت :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 500   : لعربي  بلقر�سي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
اطريشلعبداملوغيت  الديد 
 33 بلوك  الحدني  الحي  عنوانه)ا( 
مراكش    0000 مراكش  رقم871 

املغرب.
عنوانه)ا(  لعربي  بلقر�سي  الديد 
 1 36 رقم  الخظلر  حي  إزيكي  سمار 

0000  مراكش املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  حدين  املتوج  الديد 
بلوك مصطفى العفريت رقم 332 حي 
  0000 يوسف بن تلشفين مراكش 

مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   31 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2018 تحت رقم -.
818I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 SOCIETE CABINET

BENMLIH

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE CABINET BENMLIH

شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 38 مكرر 

شلرع مح د الدالمي شقة 7 اقلمة 

الدالم الطلبق الثلني  - 30000 

فلس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 5535

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   02 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

  SOCIETE CABINET BENMLIH

سرهم   550.000 رأس للهل  مبلغ 

مكرر   38 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

اقلمة   7 شلرع مح د الدالمي شقة 

 30000  - الثلني   الطلبق  الدالم 

فلس املغرب نتيجة ل : مفلة الشريك 

ااسل�سي.

م حدس مقر التصفية ب 38 مكرر 

اقلمة   7 شلرع مح د الدالمي شقة 

الدالم الطلبق الثلني  - 30000 فلس 

املغرب. 

م عين:

م  مليح  بن  سليم    الديد)ة( 

مح د  شلرع  مكرر   38 عنوانه)ا( 

الدالم  اقلمة   7 شقة  الدالمي 

فلس املغرب   30000 الطلبق الثلني  

ك صفي )ة( للشركة.

الحدمس  اإلقتضلء  معند   

املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 

تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 

العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 

38 مكرر شلرع مح د الدالمي شقة 

7 اقلمة الدالم الطلبق الثلني فلس

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3516/2020.

819I

NORD FINANCE

 Sté SL & CO
ARCHITECTURE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 Sté SL & CO ARCHITECTURE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  إقلمة 

الح د  03 شلرع سيجل لسة الطلبق 

االمل - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté SL : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.& CO ARCHITECTURE

م لرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مهنة املهندس املع لري.

امله لت مالخدملت   ، بشكل علم 

النلتجة عن م لرسة مهنة املهندس 

تقدم  التي  تلك  مكذلك  املع لري 

رمابط مع هذه املهنة..

إقلمة    : االوت لعي  املقر  عنوان 

الح د  03 شلرع سيجل لسة الطلبق 

االمل - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : سكينة  لبحر  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  سكينة  لبحر  الديدة 

 32000 املنزه  حي  أودير  شلرع   15

الحدي ة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  سكينة  لبحر  الديدة 

 32000 املنزه  حي  أودير  شلرع   15

الحدي ة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   10 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235399.

820I

PROFOUR INDUSTRIE

PROFOUR INDUSTRIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROFOUR INDUSTRIE

شلرع صهيب الرممي بلوك 39 رقم 

20 سيدي ال23نو�سي ، 20360، 

الدار البيضلء املغرب

PROFOUR INDUSTRIE شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
صهيب الرممي بلوك 39رقم 20 

سيدي ال23نو�سي - 20360 الدار 

البيضلء املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81575

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PROFOUR INDUSTRIE

 Vente  : بإيجلز  الشركة  غرض 

 matériels et fournitures

.industrielles et du protections

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 20 39رقم  بلوك  الرممي  صهيب 

الدار   20360  - ال23نو�سي  سيدي 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد اح د لعبلب�سي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد أح د لعبلب�سي عنوانه)ا( 

الجديدة   21321 تجزئة الريلض   23

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد أح د لعبلب�سي عنوانه)ا( 

21321 الجديدة  23 تجزئة الريلض  

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 2 7559.

821I

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

 STE STONE BELKAID SARL

AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

ع لرة نوميديل شلرع مح د الخلمس 

الطلبق 2الشقة3 تلزة ، 35000، 

تلزة املغرب

 STE STONE BELKAID SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار 

بوسندمس و لعة غيلتة الغربية 

ماس امليل تلزة - 35000 تلزة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.STONE BELKAID SARL AU

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE CARRIERES

AVEC ENGINS MECANIQUE/

 TRAVAUX DIVERS OU

 C O N S T R U C T I O N S /

 IMPORTATION ET

. EXPORTATION

سمار   : االوت لعي  املقر  عنوان 

بوسندمس و لعة غيلتة الغربية ماس 

امليل تلزة - 35000 تلزة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : ولبر  مح د   الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ولبر  مح د   الديد 

تلزة   35000 امليل  الن2وس ماس  حي 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ولبر  مح د   الديد 

تلزة   35000 امليل  الن2وس ماس  حي 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 572.

822I

NOTAIRE

POLINI-IMPORT-EXPORT
إعالن متعدس القرارات

NOTAIRE

 24Rue abbas lamssaadi Rce

 Oum Batoul 2eme etage fes،

30000، FES MAROC

 POLINI-IMPORT-EXPORT

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم 137 

شلرع رقم 801 زنقة ابن الهيثم الحي 

الصنلعي سيدي ابراهيم - 30000 

فلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.20263

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 22 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم القرار االمل: الذي ينص 

عل  مليلي: استقللة مدي2ي الشركة

قرار رقم القرار الثلني: الذي ينص 

عل  مليلي: تعيين مدي2ين ودس 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

ينص  الذي  البند16:  رقم  بند 

 2020 نون23   22 بتلريخ  مليلي:  عل  

من  كل  تعيين  العلم  الج ع  قرر 

الديد توفيق غالب م الديد  مح د 

غالب م الديد مح د نجيب غالب م 

مدي2ين  بنزكري  الغفور  الديدعبد 

ودس للشزكة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3319.

823I

EL ADARISSA COSEILS SARL

 AUTO ECOLE ATLAS

TAGZIRT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD HASSAN 2 IMM SALWA N4

 2EME ETAGE  BENI MELLAL

 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 AUTO ECOLE ATLAS TAGZIRT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تللكلنت 

ايت حبيبي الطلبق 1 القصيبة 

تلكزيرث - 23652 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

9591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2019 غشت   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AUTO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ECOLE ATLAS TAGZIRT
مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تعليم الديلقة.
تللكلنت   : عنوان املقر االوت لعي 
القصيبة   1 الطلبق  حبيبي  ايت 

تلكزيرث - 23652 بني مالل املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : اممن  اسعيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد اسعيد اممن عنوانه)ا( حي 
خريبكة فم العنصر بني مالل 23252 

بني مالل املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد اسعيد اممن عنوانه)ا( حي 
خريبكة فم العنصر بني مالل 23252 

بني مالل املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  2  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن23 2019 تحت رقم 702.

82 I

FICAGEST

NEW TRAMDEC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
NEW TRAMDEC شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع عبد 
الكريم الخطلبي اقلمة وواس بنلء 

109 شقة رقم 3  الطلبق الثللث - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NEW  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.TRAMDEC

-1أع لل   : غرض الشركة بإيجلز 

التخطيط مالديكور

-2مقلمل أع لل أم تشييد متنوعة.

عنوان املقر االوت لعي : شلرع عبد 

بنلء  وواس  اقلمة  الخطلبي  الكريم 

 - الطلبق الثللث    3 شقة رقم   109

0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الرح لن  عبد  شطلهر  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الرح لن  عبد  شطلهر  الديد 

قصبة  ع لية  ليدلسفة  عنوانه)ا( 

االمين العليل م س 20 ع لرة 2 طلبق 

البيضلء  الدار   20100  12 شقة   1

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الرح لن  عبد  شطلهر  الديد 

قصبة  ع لية  ليدلسفة  عنوانه)ا( 

االمين العليل م س 20 ع لرة 2 طلبق 

البيضلء  الدار   20100  12 شقة   1

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118213.

825I

SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE ALGOLUX

 SOCIETE

 CINEMATOGRAPHIQUE

ALGOLUX
شركة املدله ة

حل شركة

 Société Cinématographique

ALGOLUX

شركة مدله ة »في طور التصفية« 

برأس لل   500.000,00 سرهم

املقر االوت لعي:  3 محج اامي2 

موالي عبد هللا – طنجة

السجل التجلري 1 31 – التعريف 

الجبلئي 902825 

حل الشركة

غي2  العلمة  الج عية  ب قت�سى 

العلسية بتلريخ 29 نون23 2020 لشركة 

 Société Cinématographique

ALGOLUX

طور  »في  مدله ة  شركة 

 500.000،00 برأس لل    التصفية« 

محج  االوت لعي:  3  مقرهل  سرهم 

قرر  – طنجة،  اامي2 موالي عبد هللا 

املدله ون:

ـ التصفية املدبقة للشركة بتلريخ 

29 نون23 2020

بللشركة  املتصرفين  مهلم  إنهلء  ـ 

التلم مالنهلئي من  مع منحهم االبراء 

خدمتهم من فلتح ينلير2018 إج  غلية 

29 يونيو2018

ـ التصفية املدبقة للشركة بتلريخ 

29 يونيو2018 

الديد  الشركة:  مصفي  تعيين   -

بإقلمة  الدلكن  ماكريم،  رشيد 

الدار     - بوركون  ااق�سى شقة  1 

البيضلء

- تحديد عنوان مقر التصفية:  3 

محج اامي2 موالي عبد هللا – طنجة 

مالتصريح  القلنوني  اإليداع  تم 

طنجة  التجلرية  بلملحك ة  التعديلي 

رقم  تحت   2020 سون23   3 بتلريخ 

7021

826I

STE CECONA SARL

EL KOURARI CASH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

EL KOURARI CASH شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

تلمريرت بوستة سلوان النلظور حي 

تلمريرت بوستة سلوان النلظور 

62000 النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

21129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KOURARI CASH

تحويل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

االموال م الخدملت.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

تلمريرت بوستة سلوان النلظور حي 

النلظور  سلوان  بوستة  تلمريرت 

62000 النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : امين  الكوراري  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1.000   : الكراري مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : امين  الكوراري  الديد   

بقي ة 100 سرهم.

 1000  : مح د  الكراري  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  امين  الكوراري  الديد 

سلوان   01 بوستة  تلمريرت  حي 

النلظور 62000 النلظور املغرب.

الكراري مح د عنوانه)ا(  الديد 

سلوان   01 بوستة  تلمريرت  حي 

النلظور 62000 النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امين  الكوراري  الديد 

سلوان   01 بوستة  تلمريرت  حي 

النلظور 62000 النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3713.

827I

NORD FINANCE

Sté MED SEA FISHING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

Sté MED SEA FISHING  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

رممل رقم 10 – الطلبق اار�سي- 

حي تيغلن ين - 32000 الحدي ة 

MAROC

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

7173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. MED SEA FISHING

نشلط   *  : غرض الشركة بإيجلز 

الصيد البحري.

* مللك سفينة الصيد.

* تدويق املنتجلت الد كية.

تعبئة محفظ املنتجلت  تجهيز٬   *

الد كية.

س درة٬  بيع٬  شراء٬  تجلرة٬   -

نصف  بللج لة٬  متدويق  توزيع 

الج لة أم بللتقديط و يع املنتجلت                      

ماملواس.

عن  للبضلئع  الوطني  النقل   -

طريق ال23.

- النقل الدمجي ال23ي. 

بصفة  ماالستي2اس  التصدير   -

علمة.

* البحوث٬ سراسة أي مشرمع.

و يع  مبيع  شراء  تشغيل٬   *

الت2اخيص  اإلخت2اع٬  براءات 

مالعالملت التجلرية املتعلقة ب وضوع                       

الشركة ساخل املغرب مالخلرج.               

الصنلعية٬  الع ليلت  و يع   *

التجلرية ماملللية ذات صلة مبلشرة ٲم 

غي2 مبلشرة مع موضوع الشركة. 

الغي2  ٲم  املبلشرة  املشلركة   *

ٲم  الشركلت  من  ٲي  في  املبلشرة 

مال                     م لثل  موضوع  ذات  املقلمالت 

سي ل من خالل ٳنشلء شركلت وديدة 

أم مدله لت أم ع ليلت اندملج أم 

تحللفلت أم مشلريع مشت2كة.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اار�سي-  الطلبق   –  10 رقم  رممل 

الحدي ة   32000  - تيغلن ين  حي 

.MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : مي ون  بنهلسي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد بنهلسي عبد الرح لن :  250 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : رضوان  بنهلسي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مي ون  بنهلسي  الديد 
-05 حي بلريو حدم  زنقة القلهرة رقم 

32000 الحدي ة املغرب.

الرح لن  عبد  بنهلسي  الديد 

   XN1055 I/  8 عنوانه)ا( أمدت2سام 

أمدت2سام هولندا.

عنوانه)ا(   رضوان  بنهلسي  الديد 

رمترسام    NR3076 15  رمترسام

هولندا.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  مي ون  بنهلسي  الديد 
-05 حي بلريو حدم  زنقة القلهرة رقم 

32000 الحدي ة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 563.

828I

PLATINIUM MANAGEMENT

 TIMMA GROUPES IMPORT
EXPORT ET FABRICATION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 N°3 rue Zoubir Ben Aouam VN

، 50000، Meknès Maroc

 TIMMA GROUPES IMPORT

 EXPORT ET FABRICATION

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 170 

تجزئة الداخلة سيدي سعيد    - 

50050 مكنلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 TIMMA GROUPES IMPORT

.EXPORT ET FABRICATION

- استي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

متصدير منتجلت مختلفة من املعلسن 

مااملنيوم مالبالستيك مالزولج.

في  تقديط  الج لة  تجلرة   -  -

مااملنيوم  املعلسن  منتجلت  مختلف 

مالبالستيك مالزولج.

مختلفة  منتجلت  صنلعة   -

مالبالستيك  مااملنيوم  املعدن  من 

مالزولج..
عنوان املقر االوت لعي : رقم 170 

 - سعيد     سيدي  الداخلة  تجزئة 

50050 مكنلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : زهراء   فلط ة  ميداس  الديدة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

زهراء   فلط ة  ميداس  الديدة 
عنوانه)ا( رقم 229 الزرهونية توسيع 

3    50050 مكنلس املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

زهراء   فلط ة  ميداس  الديدة 

عنوانه)ا( رقم 229 الزرهونية توسيع 

3    50050 مكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 023 .

829I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SKEITOU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشلط الشركة 

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

SKEITOU شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي تجزئة 

1001 الحي الحجري رقم 71 العيون 

- 70000 العيون املغرب.

توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 261

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 سون23   02 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

مركز  تديي2   ، استغالل   ، خلق 

التج يل مالحالقة مالح لم مالصونل 

مالتدليك

ماملتلورة  مالشراء  البيع  استي2اس 

ماالشيلء  مامللكينلت  املواس  في و يع 

املتعلقة بللحالقة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 2282/2020.

830I

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

 STE NOTSEN COMPANY

SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

ع لرة نوميديل شلرع مح د الخلمس 

الطلبق 2الشقة3 تلزة ، 35000، 

تلزة املغرب

 STE NOTSEN COMPANY SARL

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار بني 

خالس امديلة  - 35000 تلزة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5269

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 نون23   02 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( يوسف  خللدي 

أصل  من  اوت لعية  حصة   500

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

نون23   02 بتلريخ  الخوم�سي  سفيلن  

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23  بتلريخ  0  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 575.

831I

ائت لنية الجوهرة

SAIDA’S WORLD PARA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تلمدنة بلوك 

و يلة الطلبق الثلني ، 25000، 

خريبكة امل لكة املغربية

SAIDA›S WORLD PARA شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم 1 

بلوك 12 الدوق القديم - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   22

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SAIDA’S WORLD PARA

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجلز 

الشبه صيدلية بللتقديط .

 1 الرقم   : عنوان املقر االوت لعي 

 25000  - القديم  الدوق   12 بلوك 

خريبكة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : زينب  كلميل  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة كلميل زينب عنوانه)ا( 21 

خريبكة   25000 بلوك ا حي الوفلق 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة كلميل زينب عنوانه)ا( 21 

خريبكة   25000 بلوك ا حي الوفلق 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 880.

832I

CABINET FICOR

GH2M PRO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة ااقحوان إقلمة النلس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضلء 

املغرب

GH2M PRO شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7  شلرع 

اللة اليقوت الطلبق الخلمس - 

20200 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GH2M : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.PRO

غرض الشركة بإيجلز : * اإلنعلش 

العقلري ب ختلف أشكلله إج  ولنب 

أشغلل التجهيز م تهييئ اارا�سي املعدة 

للبنلء                                

ااشغلل  م  البنلء  أشغلل   *  

الع ومية املختلفة.

م  اارا�سي  كراء  بيع،  شراء،    *

البنليلت .

توزيع،  م  ت ثيل  شراء،  بيع،   *

استي2اس م تصدير الدلع م اآلليلت م 
مواس أخر 

ااخر   اانشطة  ولنب  *إج  

بشكل  الشركة  بنشلط  املتعلقة 

مبلشر أم غي2 مبلشر، 

7  شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

 - الخلمس  الطلبق  اليقوت  اللة 

20200 الدار البيضلء املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : امي ة  مرزمق  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : مح د  ح دمني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد املدرار خليد :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  امي ة  مرزمق  الديدة 

 20200   160 رقم  النديم  تجزئة 

الدار البيضلء املغرب.

الديد ح دمني مح د عنوانه)ا( 

  7 شقة  ع لرة    يلس ين  مج ع 

20000 املح دية املغرب.

عنوانه)ا(  خليد  املدرار  الديد 

  3 الشقة  أ  ع لرة   2 اشرف  اقلمة 

20000 املح دية املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امي ة  مرزمق  الديدة 

 20200   160 رقم  النديم  تجزئة 

الدار البيضلء املغرب

عنوانه)ا(  خليد  املدرار  الديد 

  3 الشقة  أ  ع لرة   2 اشرف  اقلمة 

20000 املح دية املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 20 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 555 75.

833I

JIHA FIDUCIAIRE

IMMOULFA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

IMMOULFA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي توطين 
شركة امكجيدت رقم 06 الزنقة 
3909 حي القدس الدشي2ة . - 

86360 إنزكلن املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.21723

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 سون23   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 
من  أي  سرهم«   2.2 0.000«
 2.3 0.000« إج   سرهم«   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  سرهم« 

نقدية أم عينية.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2170.

83 I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

PGP PRODUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI   
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
PGP PRODUCTION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 
خليفة عين الشقف فلس - 30000 

فلس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   03
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PGP  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.PRODUCTION

غرض الشركة بإيجلز : تغليف.
عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 
 30000  - خليفة عين الشقف فلس 

فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
500 حصة    : الديد علسل مومن 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديدة عبلة مومن :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد علسل مومن عنوانه)ا( بين 
تلزة   35000 تلزة   176 الجراسي رقم 

مغرب.
الديدة عبلة مومن عنوانه)ا( رقم 
امالس  ريلض  تجزئة   3 سكتور    35

مطلع ت لرة 12000 ت لرة مغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد علسل مومن عنوانه)ا( بين 
تلزة   35000 تلزة   176 الجراسي رقم 

مغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   11 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3056.

835I

COMPTA DAK

BEN AICHA MENUISERIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شلرع مح د فلضل الد الجي 

حي الدالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

 BEN AICHA MENUISERIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي النهضة 

01 الطلبق الدفلي رقم 2312  - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

168 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BEN  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AICHA MENUISERIE

النجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

بج يع أشكللهل 

أنشطة م لثلة للنجلرة

مواس  بيع  العلمة،  البنلء  أع لل 

البنلء

تجلرة علمة

و يع اانشطة الديلحية

متقديم  مالد درة  الع ولة 

الخدمة

االستي2اس / التصدير

أع لل متنوعة

الع ليلت  و يع   ، علم  مبشكل 

املرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

بنشلطهل لتعزيز ن و الشركة متطورهل 

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

رقم  الدفلي  الطلبق   01 النهضة 

2312  - 73000 الداخلة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بوكبي2  رشيد   الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوكبي2  رشيد   الديد 
 73000  2312 رقم   01 النهضة  حي 

الداخلة املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوكبي2  رشيد   الديد 
 73000  2312 رقم   01 النهضة  حي 

الداخلة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

سون23 2020 تحت رقم 1173/2020.

836I

PwC Advisory

VENDAP MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PwC Advisory

 lot 57, Tour CFC, étage 19,

 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،

20250، Casablanca Maroc

VENDAP MAROC شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي توين 

سنت2، ال23ج الغربي، زامية شلرع 

الزرقطوني م شلرع املدي2ة الخضراء 

- 20100 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.211155

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 يونيو   30 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

  VENDAP MAROC الشريك الوحيد

سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 

معنوان مقرهل اإلوت لعي توين سنت2، 
ال23ج الغربي، زامية شلرع الزرقطوني 

 20100  - الخضراء  املدي2ة  شلرع  م 

الدار البيضلء املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة قبل اامان.

توين  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
شلرع  زامية  الغربي،  ال23ج  سنت2، 

الزرقطوني م شلرع املدي2ة الخضراء 

- 20100 الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

   Rodrigo Nuno الديد)ة( 

 MARTINS JORGE DA SILVA

نديونلل،  اسطراسا  عنوانه)ا(  م 

فغويرس،  فيل  ـ   22 118كم، 

كريل  س ورا    17600 2136ـ901 

ال23تغلل ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 9129 7.

837I

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

STE NOTSEN COMPANY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

العبدالمي لالشغلل املحلسبتية

ع لرة نوميديل شلرع مح د الخلمس 

الطلبق 2الشقة3 تلزة ، 35000، 

تلزة املغرب

STE NOTSEN COMPANY   شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

م عنوان مقرهل االوت لعي سمار بني 

خالس امديلة  - 35000 تلزة .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5269

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تحويل   2020 نون23   02 املؤرخ في 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 575.

838I

SAGASUD

STAPELEC
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD

شلرع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STAPELEC »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 

عبد الكريم الخطلبي حي الحدني - - 

العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.13981

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 25 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين مدي2 وديد

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 املقر االوت لعي

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الديد  من  حصة   1000 تفويت 

رضوان  الديد  اج   كبور  بن  املهدي 

الرا�سي

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

رضوان  متعيين  املدي2  استقللة 

ك دي2ين  الرا�سي  معلسل  الرا�سي 

للشركة

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

فلضل  مح د  ع لرة  اج   املقر  تغيي2 

بلوك ز رقم 7 حي الشهداء العيون

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 08 سون23 

2020 تحت رقم 2995.

839I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

AQBAT RENOVATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

شلرع ابن سينل ، 20210، الدار 
البيضلء املغرب . 21

شركة ذات املدؤملية املحدمسة 
 AQBAT)في طور التصفية(

RENOVATION
معنوان مقرهل االوت لعي املنطقة 
الصنلعية بوليكون أمست تجزئة  
 11الطريق الدلحلية 20000عين 

حرمسة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
2 79 3

 ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
2020 تقرر حل  03 شتن23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

AQBAT RENOVATION
سرهم   85.000 رأس للهل  مبلغ 
املنطقة  االوت لعي  مقرهل  معنوان 
تجزئة  أمست  بوليكون  الصنلعية 
20000عين  الدلحلية   11الطريق 
حرمسة املغرب نتيجة ل: قرار الشركلء.
بلملنطقة  التصفية  مقر  حدس  م 
تجزئة   أمست  بوليكون  الصنلعية 
عين   20000  11الطريقللدلحلية 

حرمسة املغرب.
Jean- الديد)ة(  عين:  م 

 MarcRoger VAN CANNEYT
بيفي2جي هلمز  إقلمة  )ا(  معنوانه   
املنصورية  بلوسين  بون  ب9  شقة 
ك صفي  املغرب  املح دية   13072

للشركة.  
معند االقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  -تم 
 27 بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم  75193

8 0I
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AFRITYRE

AFRITYRE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

AFRITYRE
عنوان املقر االوت لعي : 6  شلريع 

الزرقطوني الطلبق 2 رقم 6 - 
20000 الدار البيضلء املغرب.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القلنون   2020 سون23   0 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Afrityre
تهدف   : بإيجلز  الشركة  غرض 
الشركة، مبلشرة أم غي2 مبلشرة، بأي 
شكل من ااشكلل في املغرب ك ل في 

الخلرج، إج :
الشراء مالبيع ماإلصالح مالتج يع 
ماالستي2اس  مالت ثيل  مالشحن 
 ، علم  بشكل  مالتجلرة  مالتصدير 
لج يع   ، الج لة  مشبه  بللج لة 
املواس أم املعدات املتعلقة بلملركبلت: 
اإلطلرات مزيوت املحركلت ماملحركلت 
الصدملت  مامتصلص  مالجنوط 
الديلرات  ممكونلت  مالكلبالت 

املختلفة ااخر  ؛
الشراء مالبيع ماإلصالح مالتج يع 
ماالستي2اس  مالت ثيل  مالشحن 
علم  بشكل  مالتجلرة  مالتصدير 
الج لة  مشبه  الج لة  متجلرة   ،
لج يع املواس أم املعدات ذات الصلة 
 ، مااوهزة   ، املعدنية  الصفلئح 
 ، الريلضية  مالدلع   ، مالصيدليلت 
ماللوازم  ماملواس   ، الهوايلت  مأسمات 
املدرسية ، ملعب ااطفلل ، معنلصر 
مااشيلء  مااوهزة   ، العلم  املتجر 
الد عية البصرية ، ماملواس الزخرفية 
النظلفة  مواس  م  املطبخ  مأسمات   ،
التج يل  ممدتحضرات  ماملنظفلت 
ماملنتجلت الغذائية ماملشرمبلت غي2 
الكحولية مالشلي مالدكر ممنتجلت 

القهوة بج يع أصنلفهل ممشتقلتهل ؛

• تطوير متدويق حلول تكنولوويل 

املعلوملت.

الدعم الرقمي لج يع الشركلت   •

أم املنظ لت أم املؤسدلت أم اافراس.

• االستشلرات في الهندسة الرق ية 

مهندسة تكنولوويل املعلوملت.

التطبيقلت  مإنشلء  تص يم   •

مال23مجيلت.

• خدملت تجلرية متنوعة..

عنوان املقر االوت لعي : 6  شلريع 

الزرقطوني الطلبق 2 رقم 6 - 20000 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة: 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 : الديد بريك مح د عبد الدالم 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 500  : رشيد  اسبوارين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الدالم  بريك مح د عبد  الديد 

 2 يلس ينة  تجزئة   17 عنوانه)ا( 

 20000 بلشكو   8 شقة   3 الطلبق 

الدار البيضلء املغرب.

اسبوارين رشيد عنوانه)ا(  الديد 

حي م23مكة زنقة 6 رقم 119 البيضلء 

20000 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء 

ممواطن مدي2ي الشركة:

الدالم  بريك مح د عبد  الديد 

 2 يلس ينة  تجزئة   17 عنوانه)ا( 

 20000 بلشكو   8 شقة   3 الطلبق 

الدار البيضلء املغرب

اسبوارين رشيد عنوانه)ا(  الديد 

حي م23مكة زنقة 6 رقم 119 البيضلء 

20000 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بللدار البيضلء بتلريخ - تحت 

رقم 80967 .

8 1I

cabinet idrissi

 STE DATA MAIL UNIVERSEL

SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

 STE DATA MAIL UNIVERSEL

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 30 

شلرع اح د شوقي رقم   الطلبق 

التلني - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

39287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2012 يوليوز   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DATA MAIL UNIVERSEL SARL

غرض الشركة بإيجلز : مقلملة في 

بصفة  مالتجلرة  املختلفة  االشغلل 

علمة

كل الع ليلت التجلرية مالصنلعية 

من  التي  مالعقلرية  املنقولة  ماملللية 

شلنهل ان تدلهم في تن ية الشركة

.

 30 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

الطلبق  رقم    شوقي  اح د  شلرع 

التلني - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد كريم املختلري 
. 100 سرهم للحصة  حصة بقي ة 

 1.000   : الديدة بشر  سيدمح 
. 100 سرهم للحصة  حصة بقي ة 

الشخصية مالعلئلية  ااس لء   -  
: مصفلت ممواطن الشركلء 

الديد كريم املختلري عنوانه)ا( 
شلرع اح د شوقي رقم     30 رقم 
الطلبق التلني 30000 فلس املغرب.
الديدة بشر  سيدمح عنوانه)ا( 
شلرع اح د شوقي رقم     30 رقم 
الطلبق التلني 30000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد كريم املختلري عنوانه)ا( 
شلرع اح د شوقي رقم     30 رقم 
30000 فلس املغرب الطلبق التلني 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

.39287/2012 2012 تحت رقم 
8 2I

KHM CONSULTING

NC LED
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  بلع ران امل ر ب 

الطلبق االمل  الرقم 106 تقلطع 
شلرع مح د الخلمس م املقلممة ، 

20050، الدار البيضلء املغرب
NC LED شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
الرولء 1 الزنقة   الرقم 7  - 
50 20 الدار البيضلء املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 60367

العلم  الج ع  ب قت�سى 
شتن23   28 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
املقر االوت لعي  تحويل   تم    2020
 1 الرولء  »حي  من  للشركة  الحلجي 
الدار   20 50  -   7 الرقم  الزنقة   
الزنقة    5« إج   املغرب«  البيضلء 
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الدار   20 50  - سلي ة  تجزئة   3

املغرب«. البيضلء  

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 76 756.

8 3I

compta

 COMPTOIR ALAOUI

NEGOCE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

compta

 RES ABIR GR9 IMM 2 N°6 SIDI

 MOUMEN CASABLANCA ،

20400، CASABLANCA MAROC

 COMPTOIR ALAOUI NEGOCE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي محج 

بنيبة مح د سللم الع لرة 21 الرقم 

01 حي القدلم  - 70000 العيون  

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.15711

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23  في  0  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( عزيز بن العلوي  

أصل  من  اوت لعية  حصة    .700

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   5.000

نون23  بتلريخ  0  بنسحلبة  مح د 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 08 سون23 

2020 تحت رقم 2989/2020.

8  I

SAGASUD

KRATRIT REDA TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SAGASUD

شلرع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

KRATRIT REDA TRANS شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة س3 
رقم 13 زنقة ابو فراس الح داني - 

70000 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2 3 9

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   10 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

 KRATRIT REDA الوحيد  الشريك 

 100.000 رأس للهل  مبلغ    TRANS

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
فراس  ابو  زنقة   13 رقم  س3  ع لرة 

املغرب  العيون   70000  - الح داني 

نتيجة ل : توقف نشلط الشركة.

م حدس مقر التصفية ب ع لرة س 
3 رقم 13 زنقة ابو فراس الح داني - 

70000 العيون املغرب. 

م عين:

الديد)ة( اح د  فلرح م عنوانه)ا( 
 9 زنقة   70 توسيع منصور مج وعة 
البيضلء   20000 ال23نو�سي   3 رقم 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   25 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 1 28.

8 5I

fidmanar

DIGITEL INDUSTRIEL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مفلة شريك

fidmanar

113 شلرع عبد الكريم الخطلبي 

ع لرة املهندز رقم س شقة رقم 7 

الطلبق التلني مراكش ، 0000 ، 

marrakech maroc

DIGITEL INDUSTRIEL  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي طريق 

الصويرة سمار إزيكي رقم 220 - 

0150  مراكش  املغرب.

مفلة شريك
رقم التقييد في السجل التجلري 

.8 69

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم اإلعالم  10 نون23  املؤرخ في 

بوفلة الشريك  مح د بوهدي م توزيع 

لرسم   
ً
تبعل الورثة  عل   حصصه 

 2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ  اإلراثة 

بللشكل ااتي :

  ، بوهدي   فلط ة  الديد)ة(  

1.563 حصة .

الديد)ة( سعيد بوهدي  ،  719.  

حصة .

الديد)ة( غيتة بوهدي  ،  1.859 

حصة .

الديد)ة( س ي2ة بوهدي  ،  1.859 

حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118169.

8 6I

سرعة ارشلسات ش.م.م

LOUDAYA IMMOBILIER
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

سرعة ارشلسات ش.م.م

شلرع مح د الخلمس ص.ب رقم 10 

مرزازات ، 5000 ، مرزازات املغرب

LOUDAYA IMMOBILIER  شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 187 
تجزئة املدلر مراكش - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1089 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. LOUDAYA IMMOBILIER
مطور   : بإيجلز  الشركة  غرض 
طريق  عن  البضلئع  نقل  عقلرات, 

الديلرات لـ حدلب اآلخرين.
 187  : االوت لعي  املقر  عنوان 
  0000  - مراكش  املدلر  تجزئة 

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 660   : أخلف  مالعرابي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
 3 0   : ابراهيم  مالعرابي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد مالعرابي أخلف عنوانه)ا(  
  5000 فيال  2   الحدنية  تجزئة 

مرزازات املغرب.
الديد مالعرابي ابراهيم عنوانه)ا(  
  5000 فيال  2   الحدنية  تجزئة 

مرزازات املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد مالعرابي أخلف عنوانه)ا(  
  5000 فيال  2   الحدنية  تجزئة 

مرزازات املغرب



18209 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

الديد مالعرابي ابراهيم عنوانه)ا(  

  5000 فيال  2   الحدنية  تجزئة 

مرزازات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 8687.

8 7I

CABINET FICOR

MEE FOOD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة ااقحوان إقلمة النلس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضلء 

املغرب

MEE FOOD شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

ااخوين الرقم 1  بلدية حد 

الدوالم  - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

12857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2019 أبريل   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MEE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FOOD

إنتلج   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

متعبئة ممعللجة مبيع و يع املنتجلت 

الغذائية مالزراعية ،

تجلرة الج لة مالتجزئة لج يع   -

الزراعية  مااغذية  الغذائية  املواس 

ماستي2اسهل متصديرهل

مالتوزيع   ، التجلرة بشكل علم   -

بللج لة  مالبيع  بللتجزئة  مالبيع   ،

ماملبيعلت  الهلتف  ع23  ماملبيعلت   ،

مالتجلرة   ، املبلشرة  مغي2  املبلشرة 
التجلري  مالت ثيل   ، اإللكت2منية 

و يع  متصدير  استي2اس  مكذلك   ،

ااصنلف ، مو يع البضلئع ، مو يع 

أنواعهل  بج يع  مااوهزة  املعدات 

مخلصة   ، التخصصلت  مو يع 

املنتجلت الغذائية مالزراعية ،.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ااخوين الرقم 1  بلدية حد الدوالم  

- 26100 برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : محدن  الوزاني  الفالح  الديد 

100 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

محدن  الوزاني  الفالح  الديد 

عنوانه)ا( 119 شلرع بورغون الطلبق 
 20200 بورغون  الشقة    رقم    

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

محدن  الوزاني  الفالح  الديد 

عنوانه)ا( 119 شلرع بورغون الطلبق 
 20200 بورغون  الشقة    رقم    

الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   11 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2019 تحت رقم 503.

8 8I

OUCHAR CONSULTING

أفوريزم
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

OUCHAR CONSULTING

 Rue Ibnou Souraij, Quartier ,10

 Maarif, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

أفوريزم شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 75 شلرع 

11 ينليرالطلبق 1 الشقة 169 الدار 

البيضلء - 20100 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   07

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

أفوريزم.

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

االستشلرات اإلسارية.

75 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

الدار   169 الشقة   1 ينليرالطلبق   11

البيضلء  الدار   20100  - البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : قنديلي  اي لن  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  قنديلي  اي لن  الديدة 

املدينة  قلمة مجلل بوسكورة فيال   

الخضراء بوسكورة النواصر البيضلء 

20100 الدر البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  قنديلي  اي لن  الديدة 

اقلمة مجلل بوسكورة فيال   املدينة 

الخضراء بوسكورة النواصر البيضلء 

20100 الدر البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756608.

8 9I

WAFCOM

VALLENA MAROC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

VALLENA MAROC شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي كم 

26 طريق الجديدة لخيليطة حد 

الدوالم  - 26100 برشيد املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   1.926.100«

 2.026.100« إج   سرهم«   100.000«

مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 0 15.

850I

CAF MAROC

INTER ESPACIO GARGO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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INTER ESPACIO GARGO شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة ماس 

زيز رقم 20 اقلمة كلسطيل الطلبق 

الثلني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 INTER : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ESPACIO GARGO

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع.

زنقة ماس   : عنوان املقر االوت لعي 

الطلبق  كلسطيل  اقلمة   20 رقم  زيز 

طنجة   90000  -  10 رقم  الثلني 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : اكدي  الع راني  يونس  الديد 

700 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 300   : بوراص  محدن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

اكدي  الع راني  يونس  الديد 

حومة  البللية   طنجة  عنوانه)ا( 

الهدكوري  9000 طنجة املغرب.

الديد محدن بوراص عنوانه)ا( 

طنجة البللية زنقة 135 رقم 5 9000 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

اكدي  الع راني  يونس  الديد 

حومة  البللية   طنجة  عنوانه)ا( 

الهدكوري  9000 طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236866.

851I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

DAR TOMOOR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

DAR TOMOOR شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم  1 

كدية العبيد ونلنلت الجنوب طريق 

الدار البيضلء - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DAR  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TOMOOR

تث ين   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متدويق املنتجلت الغدائية مالفواكه 

الجلفة

تصدير ماستي2اس.
رقم  1   : عنوان املقر االوت لعي 

كدية العبيد ونلنلت الجنوب طريق 

مراكش    0000  - البيضلء  الدار 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   50   : الديد امسو اح د 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة عظمي بهيجة :  50 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  امسو  اح د  الديد 

 61 رقم  تلركة  املص وسي  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بهيجة  عظمي  الديدة 

 61 رقم  تلركة  املص وسي  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امسو  اح د  الديد 

 61 رقم  تلركة  املص وسي  تجزئة 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118253.

852I

mohammed boumzebra

BNI AMIR TRAVAUX
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BNI AMIR TRAVAUX شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة رقم 
03 طلبق التلني حي اليلس ين رقم  
A 83 - 23200 الفقيه بن صللح 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 269

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   20 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( سعيد الحنوني 
أصل  من  اوت لعية  حصة   1.600
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة    .900
صالح الدين الخويل بتلريخ 01 شتن23 

.2020
تفويت الديد )ة( مليلء اس لعيلي 
أصل  من  اوت لعية  حصة   3.300
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   5.100
يونس ع لري بتلريخ 01 شتن23 2020.
تفويت الديد )ة( مليلء اس لعيلي 
أصل  من  اوت لعية  حصة   1.700
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   5.100
يونس ع لري بتلريخ 01 شتن23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

 0 سون23 2020 تحت رقم  35.

853I

MACHINETECH SARL AU

MACHINETECH SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACHINETECH SARL AU
 1ER ETAGE N9 DERB

 LAGHRABLI BIN LAMDOUN
 ANCIEN MEDINA FES ، 30000،

FES MAROC
 MACHINETECH SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 9 بين 
ملدمن سرب الغرابلي املدينة القدي ة 

  BP 6185 الطلبق االمل فلس
FES 30000 املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

651 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MACHINETECH SARL AU

ع ليلت   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اآلالت  مدتلزملت  مبيع  شراء 

مالتقنيلت الصنلعية الجديدة.

عنوان املقر االوت لعي : رقم 9 بين 

ملدمن سرب الغرابلي املدينة القدي ة 

 BP 6185  30000 الطلبق االمل فلس

FES املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الرايص  مفلء  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الرايص  مفلء  الديدة 

رقم 5 وبل العرمي حي الن2وس فلس 

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الرايص  مفلء  الديدة 

رقم 5 وبل العرمي حي الن2وس فلس 

30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 73 3.

85 I

afaqconseil

 AMIRRAN

CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 AMIRRAN CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي املدلر 

7   طريق اسفي املكتب 1 الطلبق 1 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.96321

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   03 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
الدفري  فريد  )ة(  الديد  تفويت 

500 حصة اوت لعية من أصل 500 

عصلم  )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

الدفري بتلريخ 03 نون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118168.

855I

مكتب االستشلرات ماملحلسبة

شركة كرين مايلزكومباني
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب االستشلرات ماملحلسبة

6, شلرع القدس, تلبريكت ، 11000، 

سال املغرب

شركة كرين مليلزكومبلني شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 20, 

الشقة رقم 5, املنزه, عين عتيق. - 

12123 ت لرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

131 53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

كرين مليلزكومبلني.

غرض الشركة بإيجلز : االستغالل 

الزراعي.

ع لرة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

املنزه, عين عتيق.   ,5 الشقة رقم   ,20

- 12123 ت لرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

عزالدين  أح د  االصبحي  الديد 

 100 بقي ة  حصة   1.000   : سعيد 

سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عزالدين  أح د  االصبحي  الديد 

سعيد عنوانه)ا( حي الدفراء, الربلط 

10220 الربلط املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عزالدين  أح د  االصبحي  الديد 

سعيد عنوانه)ا( حي الدفراء, الربلط 

10220 الربلط املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 509 .

856I

AM CONSULTING

ELBARAKA LILBINAA SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 ELBARAKA LILBINAA SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  رقم 58، 

زنقة 17، تجزئة الرح لني، سيدي 

مومن،   - 00 20 الدار البيضلء 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 272.205

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 نون23   19 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»900.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   1.000.000« إج   سرهم« 

سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756.561.

857I

SALON BARBI LOVE

SALON BARBI LOVE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SALON BARBI LOVE

شلرع االملم الغزاجي حي القدس رقم 

13 الطلبق االمل الدريوش شلرع 

االملم الغزاجي حي القدس رقم 13 

الطلبق االمل الدريوش، 62253، 

الدريوش املغرب

SALON BARBI LOVE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
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معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

االملم الغزاجي حي القدس رقم 13 

الطلبق االمل الدريوش - 62253 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

191

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SALON BARBI LOVE

غرض الشركة بإيجلز : خدملتي .

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 13 رقم  القدس  حي  الغزاجي  االملم 

 62253  - الدريوش  االمل  الطلبق 

الدريوش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

1 حصة    : الديدة مسلم ح لسي 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

حصة   1   : الديد و لل امزيلن 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة مسلم ح لسي عنوانه)ا( 

الدريوش   62253 حي االمل الشرقي  

املغرب.

عنوانه)ا(  امزيلن  و لل  الديد 

امهلور  الرح لن  عبد  امالس  سمار 

62100 الدريوش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امزيلن  و لل  الديد 

امهلور  الرح لن  عبد  امالس  سمار 

62100 الدريوش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدريوش   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 275.

858I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

PROMAXI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 RUE DE VIMY  N°28

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

PROMAXI شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 شلرع 

مرس الدلطلن طلبق 1 شقة 3 - 

20000 الدار لبيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.399139

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   19 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

PROMAXI  مبلغ رأس للهل 100.000 

 26 اإلوت لعي  سرهم معنوان مقرهل 

شلرع مرس الدلطلن طلبق 1 شقة 3 

- 20000 الدار لبيضلء املغرب نتيجة 

ل : انعدام النشلط التجلري - انعدام 

الت ويل.

م حدس مقر التصفية ب 26 شلرع 

 -  3 شقة   1 طلبق  الدلطلن  مرس 

20000 الدار لبيضلء املغرب. 

م عين:

م  ح وسة  اح د   الديد)ة( 

شقة     8 النخلة  اقلمة  عنوانه)ا( 

الدار   20 50 العالم  العقيد  شلرع 

لبيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756660.

859I

STE FIACCOF 

STE RENTALS AND WORKS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE RENTALS AND WORKS

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : سمار مالس 
بوعبيد الكواز سليس  مالس بو عبيد - 

31000 فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.61759

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  02 سون23  املؤرخ في 
 STE RENTALS AND WORKS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
رأس للهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
الكواز  بوعبيد  مالس  سمار  اإلوت لعي 
31000 فلس   - سليس  مالس بو عبيد 
الغلية  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

من انشلء الشركة.
م عين:

م  قليلش  تجلني   الديد)ة( 
عنوانه)ا( فلس 30000 فلس املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
بتلريخ 02 سون23 2020 مفي سمار مالس 
بوعبيد الكواز سليس  مالس بو عبيد - 

31000 فلس املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3532/2020.

860I

FCG AL AMANE

RELAIS DU CENTRE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

FCG AL AMANE

 16RUE SEBOU APT2 AGDAL

 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC

RELAIS DU CENTRE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 15 شلرع 

اابطلل رقم   اكدال - 10090 

الربلط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.11 701

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2020 نون23   25 املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ    RELAIS DU CENTRE

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

اابطلل  شلرع   15 اإلوت لعي  مقرهل 

رقم   اكدال - 10090 الربلط املغرب 

نتيجة ل : العجز عن ات لم النشلط.

م حدس مقر التصفية ب 15 شلرع 

 10090  - اكدال  رقم    اابطلل 

الربلط املغرب. 

م عين:

م  ميهلال�سي  ملغدلينل   الديد)ة( 

عنوانه)ا( 1  زنقة سعد زغلول شقة 

7 القنيطرة 020 1 القنيطرة املغرب  

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية بللربلط  

2020 تحت رقم 109075.

861I



18213 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

STE FIACCOF 

STE ZALIJ EL FALAH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE ZALIJ EL FALAH  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 3 

زتقة 3 بالس فقي2 علي سريج كنلمة - 
30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
65199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. ZALIJ EL FALAH
بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلقي2 بللتقديط  بيع الزليج .
 3 رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - بالس فقي2 علي سريج كنلمة   3 زتقة 

30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد معلس زنيتي :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد معلس زنيتي عنوانه)ا( زنقة  
 30000 1 نروس ب  1 رقم  الخرمب 

فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد معلس زنيتي عنوانه)ا( زنقة  

 30000 1 نروس ب  1 رقم  الخرمب 

فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3531/2020.

862I

fidjuris sarl

ATRIOR CONSULTING

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

ATRIOR CONSULTING شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  رقم 59 ، 

شلرع الزرقطوني ، رقم  2 ، الطلبق 

الثلمن - 20200 الدار البيضلء - 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 00 79

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 غشت   28 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»100.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   200.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 89 756.

863I

شركة مدتأمنة الحنصلجي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

CAPITAL SERVICES
إعالن متعدس القرارات

شركة مدتأمنة الحنصلجي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شلرع املتنبي الطلبق االمل بني 
مالل 20 شلرع املتنبي الطتبق االمل 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

CAPITAL SERVICES  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: بني 

مالل شلرع مح د الخلمس اقلمة 

الطلهري رقم 227 - - بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.2 31

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  0 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مليلي: فوت كل من الديد املصطفى 

 I الوطنية  662   بطلقته  ونداجي  

 15096 سهم كلملة مالديد مح د 

الوطنية   662  بطلقته  ونداجي  

مل  أي    ، كلملة   I 10 82سهم 

لفلئدة  سهم    13.2 8 مج وعه 

الديد علي ونداجي بطلقته الوطنية 

   1.32 .800,00 مقلبل      I  2895 7

للدهم  سرهم   100.00 بقي ة  سرهــم 

الواحد

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

من  للشركة  القلنوني  الشكل  تغيي2 

إج   محدمسة  مدؤملية  ذات  شركة 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت اسهم

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 الشكل القلنوني للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  مالل   ببني  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 861.

86 I

NOUVAFISC

AAKIZA TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

NOUVAFISC

ع لرة بولهدير شلرع املقلممة ايت 

ملول انزكلن ، 80650، انزكلن 

املغرب

AAKIZA TRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

عريبلت القليعة ايت ملول - 80000 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

21711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   08

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AAKIZA TRANS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحدلب الغي2.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 80000 عريبلت القليعة ايت ملول - 

ايت ملول املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : الصويري  الديد لحدن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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الديد يوسف عقيزة :  500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد لحدن الصويري عنوانه)ا( 
شلرع ماس  امبيه   ايت  سرب   55 رقم 
انزكلن   86150 الدشي2ة  املخلزن 

املغرب.
عنوانه)ا(  عقيزة  يوسف  الديد 
حي   129 رقم  الفل�سي  مح د  شلرع 
الدالم اكلسير 80000 اكلسير املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد لحدن الصويري عنوانه)ا( 
شلرع ماس  امبيه   ايت  سرب   55 رقم 
انزكلن   86150 املخلزن     املخلزن 

املغرب
عنوانه)ا(  عقيزة  يوسف  الديد 
حي   129 رقم  الفل�سي  مح د  شلرع 
الدالم اكلسير 80000 اكلسير املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   19 بتلريخ  بلنزكلن   االبتدائية 

2020 تحت رقم 1951.
865I

CRI MEKNES

BOURIMAZ TD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

BOURIMAZ TD  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 2382 

البدلتين 7 الشطر 1  - 50000 
مكنلس املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33371
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  01 سون23  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

رأس للهل  مبلغ     BOURIMAZ TD
مقرهل  معنوان  سرهم   10.000
 7 البدلتين   2382 رقم  اإلوت لعي 
- 50000 مكنلس املغرب     1 الشطر 
لشركة  املدبق  الحل     : ل  نتيجة 
بدبب   BOURIMAZ TD SARL

ولئحة كورمنل ..
رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  م 
2382 البدلتين 7 الشطر 1 - 50000 

مكنلس املغرب . 
م عين:

م  ملزمز    عبيد     الديد)ة( 
عنوانه)ا( رقم   سرب  1 زنقة افران 
مكنلس   50000 حي االمل ميدالن  

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم مكنلس.
866I

CABINET EL KHALIFA

 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

TENTURE   S.A
شركة املدله ة

حل شركة

CABINET EL KHALIFA
3  - زنقة طه حدين ، 20100، 

الدار البيضلء املغرب
 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

TENTURE   S.A شركة املدله ة)في 
طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 8  زنقة 
ست2اسبورغ املغرب 20250 الدار 

البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.29875

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 ينلير  في  1  املؤرخ 
 SOCIETE املدله ة  شركة  حل 

 MAROCAINE D’IMPRESSION
مبلغ    ET DE TENTURE   S.A
سرهم   2. 00.000 رأس للهل 
زنقة    8 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
الدار   20250 املغرب  ست2اسبورغ 
بعد    : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 
امتداسا  الشركة  مضعية  فحص 
للحدلبلت الدنوية بتلريخ 31 سون23 
2018 تبين نقص حقوق امللكية أقل 

من ربع رأس امللل..
8  زنقة  م حدس مقر التصفية ب 
الدار   20250 املغرب  ست2اسبورغ 

البيضلء املغرب. 
م عين:

براسة  امين   مح د  الديد)ة( 
غلندي  شلرع    5 عنوانه)ا(  م 
 20000 املعلريف  يلس ين  اقلمة 
)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 06 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8706 7.
867I

SOMIGEC

فاشيون بينغ
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

SOMIGEC
 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc
فلشيون بينغ شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : 153 
مكرر، حي الرشلس - 35000 تلزة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.2915

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 01 أكتوبر 2020 تقرر حل 
فلشيون بينغ شركة ذات املدؤملية 

 20.000 رأس للهل  مبلغ  املحدمسة 

 153 سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي 

تلزة   35000  - الرشلس  حي  مكرر، 

املغرب نتيجة لعدم اإلستغالل منذ 

عدة سنوات.

م عين:

م  بنك رة  عيلس   الديد)ة( 

تلزة   35000 الرشلس  حي  عنوانه)ا( 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 153 مفي   2020 ف23اير  بتلريخ  0 

تلزة   35000  - الرشلس  حي  مكرر، 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 563.

868I

التهلمي الدللمي

احمداني فغيغ
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

التهلمي الدللمي

رقم 6 الشلرع الكبي2 بندوسة ، 

30000، فلس املغرب

اح داني فغيغ شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 65 

تجزئة توفيق زماغة فلس - 30000 

فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

62675

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ملرس   13

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

اح داني فغيغ.
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التجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

,بيع مشراء في و يع مواس الغدائية .
 65 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

 30000  - تجزئة توفيق زماغة فلس 

فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 250   : اح يداني  الديد مح د 

حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة .

  : اح يداني  الحق  عبد  الديد 

سرهم   25.000 بقي ة  حصة   250

للحصة .

اح يداني  العلجي  عبد  الديد 

سرهم   25.000 حصة بقي ة   250   :

للحصة .

 250   : اح يداني  الديد مح د 

حصة بقي ة 25.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د اح يداني عنوانه)ا( 
رقم 165 تجزئة موالي اسريس املروة 

فلس 30000 فلس  املغرب.

اح يداني  الحق  عبد  الديد 
موالي  تجزئة   165 رقم  عنوانه)ا( 

فلس   30000 فلس  املروة  اسريس 

املغرب.

اح يداني  العلجي  عبد  الديد 
موالي  تجزئة   165 رقم  عنوانه)ا( 

فلس   30000 فلس  املروة  اسريس 

املغرب.

الديد مح د اح يداني عنوانه)ا( 
فلس  املروة  بوظهر  سيدي  زنقة   

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د اح يداني عنوانه)ا( 
رقم 165 تجزئة موالي اسريس املروة 

فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

يونيو   02 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 1229.

869I

النلظور للحدلبلت

P.R.L AUTO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

النلظور للحدلبلت

شلرع االمي2 سيدي مح د الحي 

االساري سيتي املح دية بلوك س 

الطلبق الثلني رقم 5 ، 62000، 

النلظور املغرب

P.R.L AUTO شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الوازيس 

33 رقم 36  بني انصلر 62000 

النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

21115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 P.R.L  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.AUTO

توزيع   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

قطع الغيلر مزيوت التشحيم

- تلور مدتورس

- نقل البضلئع للغي2.

الوازيس   : عنوان املقر االوت لعي 

 62000 انصلر  بني    36 رقم   33

النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   1.000   : الديد ايلم علي 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

حي  عنوانه)ا(  علي  ايلم  الديد 

 62000 انصلر  بني  مو�سى  سيدي 

النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

حي  عنوانه)ا(  علي  ايلم  الديد 

 62000 انصلر  بني  مو�سى  سيدي 

النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3683.

870I

WAY CONSEIL

 COMPANY MAROC VOIRIE

ET ASSAINISSEMENT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

توسيع نشلط الشركة 

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 COMPANY MAROC VOIRIE ET

ASSAINISSEMENT شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي الحي 

الصنلعي سيدي غلنم تجزيئة 518 

شقة النجلح 8  - 0110  مراكش 

املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.  325

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 16 نون23 2020 ت ت إضلفة 

إج  نشلط الشركة  التللية  اانشطة 

الحلجي :

 التجلرة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم  11811.

871I

fidu_farabi

CHABIH NEGOCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidu_farabi

رقم 9 زنقة سبع عيون شلرع سوسة 

زهور 2 فلس ، 30000، فلس املغرب

CHABIH NEGOCE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكلتب 

ملرينل الطلبق 3 مكتب 19 شلرع 

عبد الكريم بن ولون - 30000 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHABIH NEGOCE

مفلمض-   : غرض الشركة بإيجلز 

البيع مالشراء بصفة علمة- التصدير 

ماالستي2اس..

مكلتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع   19 مكتب   3 الطلبق  ملرينل 

عبد الكريم بن ولون - 30000 فلس 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد شبيه عزالدين 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عزالدين  الديد شبيه 
رقم      17 ع لرة  رشيد  موالي  حي 

00 20 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عزالدين  الديد شبيه 
رقم     17 ع لرة  رشيد  موالي  حي 

00 20 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 13/20 3.

872I

cth

 MILK PRODUCTS
MOROCCO

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
رفع رأس لل الشركة

cth

 N° 5 angle bd zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

 MILK PRODUCTS MOROCCO

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ال فيليت 

5/3 ، شلرع أبو بكر الوهراني - 

20120 الدار البيضلء املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.76197

العلم  الج ع  ب قت�سى 

نون23   16 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 

الشركة  رأس لل  رفع  تم   2020

سرهم«   20.000.000« قدره  ب بلغ 

إج   سرهم«    5.000.000« من  أي 

طريق  عن  سرهم«   65.000.000«

الشركة  سيون  مع  مقلصة  إوراء    :

املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  3077.

873I

Gescompte

STE: BIOHAIR SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: BIOHAIR SARL شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

النور زنقة الطبلري رقم 2 الدار 

البيضلء - 20050 الدار البيضلء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3606 3

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2020 تقرر حل 

 STE: شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رأس للهل  مبلغ    BIOHAIR SARL

مقرهل  معنوان  سرهم   90.000,00
اإلوت لعي إقلمة النور زنقة الطبلري 
20050 الدار   - 2 الدار البيضلء  رقم 

في  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 

نشلط الشركة.

إقلمة  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

الدار   2 رقم  الطبلري  زنقة  النور 

البيضلء  الدار   20050  - البيضلء 

املغرب. 

م عين:
مول  إقبلل    مح د  الديد)ة( 

عين الشق زنقة  النخلة م عنوانه)ا( 
53 رقم 8 الدار البيضلء 20050 الدار 

البيضلء املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756273.

87 I

jamal ait hommad

بن لكحل دروكري

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

بن لكحل سرمكري شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ووهرة 

رقم 992  سيدي قلسم 16000 

سيدي قلسم مغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

28713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بن   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

لكحل سرمكري.

بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلقي2 بللتقديط.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

قلسم  سيدي    992 رقم  ووهرة 

16000 سيدي قلسم مغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد بن لكحل اليلس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد بن لكحل اليلس عنوانه)ا( 
 16000  201 2 رقم  تجزئة الزيراري 

سيدي قلسم مغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد بن لكحل اليلس عنوانه)ا( 
 16000  201 2 رقم  تجزئة الزيراري 

سيدي قلسم مغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  االبتدائية بديدي قلسم  

سون23 2020 تحت رقم  58.

875I

LUMINOVA

LUMINOVA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

LUMINOVA

 LOT 46 ET 47 ZK 2 AIN ATIQ

 LOT 46 ET 47 ZK 2 AIN ATIQ،

 12000، TEMARA-SKHIRATE

MAROC

LUMINOVA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي منطقة 

املحطة، شلرع إبي2نلي، رقم 6، 

الطلبق الثلني، الشقة رقم 6، الدار 

البيضلء - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.131  1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 08 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

إبي2نلي،  شلرع  املحطة،  »منطقة 
رقم  الشقة  الثلني،  الطلبق   ،6 رقم 

الدار   20000  - البيضلء  الدار   ،6

البيضلء املغرب« إج  »تجزئة رقم 6  

 ،2 تجزئة ز ك  الطلبق اامل،  م7 ، 

املنطقة الصنلعية عين عتيق ت لرة 

- 0 120 عين عتيق ت لرة  املغرب«.
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 95  .

876I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE KHASOU TRS SARLK
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 نشلط الشركة

تغيي2 نشلط الشركة

STE KHASOU TRS SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي محل 

بللطلبق الدفلي شلرع املنفلوطي 
رقم 09 - 32000 الحدي ة املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.31 7

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تغيي2   2020 01 سون23  املؤرخ في 

البضلئع  »نقل  من  الشركة  نشلط 

عل  حدلب الخلص

»نقل البضلئع عل  حدلب  إج    «

الغي2«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللحدي ة  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 561.

877I

WAFYS DE TRANSPORT SARL AU

 WAFYS DE TRANSPORT

SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

 WAFYS DE TRANSPORT SARL

AU

الطلبق الثلني ع لرة موالي عي�سى 

الرقم 276 م ر 33 حي الحرش 

بدائرة نفوذ و لعة  أيت ملول، 

86150، إنزكلن أيت ملول املغرب

 WAFYS DE TRANSPORT SARL

AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

ملديلي رقم 2 البدلتين  - 50000 

مكنلس املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.21 19

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 11 ملرس 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 - البدلتين    2 رقم  ملديلي  »تجزئة 

50000 مكنلس املغرب« إج  »الطلبق 

الثلني ع لرة موالي عي�سى الرقم 276 

نفوذ  بدائرة  الحرش  حي    33 م ر 

إنزكلن   86150 ملول   ايت  و لعة 

أيت ملول   املغرب ».

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بلنزكلن  بتلريخ  1 أكتوبر 

2020 تحت رقم 93 1.

878I

noura com

BLUE BUBBLE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

noura com

 hay bouchta rue 10n 15 RUE

 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc

BLUE BUBBLE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 50 شلرع 

زريلب محل طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BLUE  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.BUBBLE
غرض الشركة بإيجلز : مصبنة.

50 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
طنجة   90000  - زريلب محل طنجة 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الوزاني  الكزاز  هشلم  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الوزاني  الكزاز  هشلم  الديد 
محل  زريلب  شلرع   50 عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الوزاني  الكزاز  هشلم  الديد 
محل  زريلب  شلرع   50 عنوانه)ا( 

طنجة 90000 طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236896.

879I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

مياز  روسيكالج
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 
املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 
الصويرة املغرب

ميلز  رمسيكالج  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة 

بللطلبق االر�سي رقم 662 تجزئة 
البحي2ة الشطر الرابع  الصويرة  - 

0000   الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
5 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ميلز    : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

رمسيكالج .
إعلسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
تدمير النفليلت البالستيكية - معللجة 

النفليلت - تلور بصفة علمة .
شقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
تجزئة   662 رقم  االر�سي  بللطلبق 
 - الصويرة   الرابع   الشطر  البحي2ة 

0000   الصويرة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
 100   : ملعيزي  عزالدين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد عزالدين ملعيزي عنوانه)ا( 
البحي2ة الشطر الرابع الصويرة    662

000   الصويرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد عزالدين ملعيزي عنوانه)ا( 
البحي2ة الشطر الرابع الصويرة    662

000   الصويرة املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  30.

880I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

هناديما
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
هنلسي ل شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 151 
بلوك ج حي الزيتون تيكوين اكلسير - 

80000 اكلسير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.26099

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
2020 تقرر حل  20 غشت  املؤرخ في 
املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 
 80.000 رأس للهل  مبلغ  هنلسي ل  
سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 
تيكوين  الزيتون  حي  ج  بلوك   151
اكلسير - 80000 اكلسير املغرب نتيجة 
ااهداف  عدم امكلنية تحقيق     : ل 

املدطرة.
م حدس مقر التصفية ب رقم 151 
بلوك ج حي الزيتون تيكوين اكلسير - 

80000 اكلسير املغرب. 
م عين:

الديد)ة( مح د  ارك م عنوانه)ا( 
رقم 151 بلوك ج حي الزيتون تيكوين 
املغرب  اكلسير     80000 اكلسير 

ك صفي )ة( للشركة.
الحدمس  اإلقتضلء  معند   
املخولة  الصالحيلت  عل   املفرمضة 
تبليغ  محل  م  املخلبرة  محل  لهم 
العقوس م الوثلئق املتعلقة بللتصفية : 
رقم 151 بلوك ج حي الزيتون تيكوين 

اكلسير

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 97229.

881I

FICODEC SARL

 TRANSPORT L›OISEAU
BLEU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فلس املغرب

 TRANSPORT L›OISEAU BLEU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 89 تجزئة 

لطيفة امالس الطيب - 30000 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

651 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT L’OISEAU BLEU

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع لحدلب الغي2 .

عنوان املقر االوت لعي : 89 تجزئة 

فلس   30000  - لطيفة امالس الطيب 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد املغلري اسل لن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد املغلري اسل لن عنوانه)ا( 

العليل  زماغة  الجديد  الحي   885

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد املغلري اسل لن عنوانه)ا( 

العليل  زماغة  الجديد  الحي   885

30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 70 3.

882I

STE CECONA SARL

 anymi travaux divers(

electricite )A.T.D.E
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 anymi travaux divers electricite(

A.T.D.E) شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 21 ع لرة 

ش س حي علريض النلظور 21 

ع لرة ش س حي علريض النلظور 

62000 النلظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

21005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 anymi travaux divers electricite(

.(A.T.D.E

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

االشغلل املختلفة م البنلء

مقلمل الكهربلئية

املعدات  م  التجهيزات  بيع 

الكهربلئية.

عنوان املقر االوت لعي : 21 ع لرة 

ش س حي علريض النلظور 21 ع لرة 

 62000 ش س حي علريض النلظور 

النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : و لل  النعيمي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : و لل  النعيمي  الديد   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  و لل  النعيمي  الديد 

ت د لن  مرغنين  بني  اعواسن  سمار 

سريواش 62000 النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  و لل  النعيمي  الديد 

ت د لن  مرغنين  بني  اعواسن  سمار 

سريواش 62000 النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 21 نون23 

2020 تحت رقم 3591.

883I
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CAUDIACO SARL AU

نجم الصويرة
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT AZELF، 201

44000، ESSAOUIRA MAROC

نجم الصويرة شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل رقم 

9  تجزئة ال23ج 1 الصويرة محل رقم 

9  تجزئة ال23ج 1 الصويرة 000   

الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.3555

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد نجم الصويرة  مبلغ 

رأس للهل 10.000.000 سرهم معنوان 

مقرهل اإلوت لعي محل رقم 9  تجزئة 

ال23ج 1 الصويرة محل رقم 9  تجزئة 

الصويرة     000 الصويرة   1 ال23ج 

العلم  الج ع   : ل  نتيجة  املغرب 

االسثتنلئي.

م حدس مقر التصفية ب محل رقم 

9  تجزئة ال23ج 1 الصويرة محل رقم 

   000 الصويرة   1 تجزئة ال23ج    9

الصويرة املغرب. 

م عين:

م  الدين  زين  طالل    الديد)ة( 

 169 رقم  الرمنق  تجزئة  عنوانه)ا( 

املغرب  الصويرة     000 الصويرة 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

 1 ال23ج   : الوثلئق املتعلقة بللتصفية 

الصويرة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللصويرة  بتلريخ  0 شتن23 

2020 تحت رقم 187.

88 I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

MARODI LOGISTICS SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC

 MARODI LOGISTICS SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 183 شلرع 

مجي العهد  مركز نرا مكتب 13 رسس 

90200 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110369

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MARODI LOGISTICS SARL

النقل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضلئع 
النفل الطرقي البحري م الجوي   -

م  الوطني  املدتو   عل   للبضلئع  

الدمجي 

- االستي2اس م التصدير.

 183  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 13 شلرع مجي العهد  مركز نرا مكتب 

رسس 90200 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   50   : الديد عزيز صبور 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

 50   : الورطل�سي  سعد  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

حي  الديد عزيز صبور عنوانه)ا( 

 1 000 1325 رقم   1 0 ند ة زنقة 

القنيطرة املغرب.

الديد سعد الورطل�سي عنوانه)ا( 

س كلرلس بوش سي ال طرينكدي2يل 8 

وونكي2يل  17700 وي2منل اسبلنيل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  العبلقي  ايوب  الديد 

العتيق  البيت  فن  الحدني  املج ع 

طنجة   90000  16 رقم  ع لرة   

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236718.

885I

CAFIGEC

SAMI EXPO
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

SAMI EXPO شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 زنقة 

مرس الدلطلن الشقة 3 الطلبق 1 

الدار البيضلء 20100 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SAMI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.EXPO

أع لل   -  : غرض الشركة بإيجلز 

البنلء املختلفة

- التفلمض.

زنقة   26  : عنوان املقر االوت لعي 

 1 الطلبق   3 مرس الدلطلن الشقة 

20100 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد الد عي مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الد عي مح د عنوانه)ا( 

النخيل   133 الرقم  سيتي  كلرسن 

الجنوبي  20100 مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الد عي مح د عنوانه)ا( 

النخيل   133 الرقم  سيتي  كلرسن 

الجنوبي  20100 مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.

886I
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bureau de libre compte//بي2م س لبغ كونط

قصرزر كار
إعالن متعدس القرارات

 bureau de libre//بي2م س لبغ كونط

compte

رقم 7 مكتب   قدلرية املرني�سي 

شلرع لال مريم ، 30000، فلس 

املغرب

قصرزر كلر »شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: زنقة 

رمملنيل ع لرة رقم 87/1 الزهور 2 

فلس - - فلس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.6 975

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 17 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي:  

عبد  الديد  بيع  الحصص:  تفويت 

حصة لفلئدة   500 الواحد الزراسي 

الديد سعيد القصري

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 الشكل القلنوني للشركة: شركة 

شركة  إج   محدمسة  مدؤملية  ذات 

ذات مدؤملية محدمسة شريك محيد

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

عل   ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 

الزراسي  الواحد  عبد  الديد  مليلي: 

500 حصة م الديد سعيد القصري 

500 حصة

بند رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الشكل القلنوني للشركة: شركة ذات 

مدؤملية محدمسة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3526/2020.

887I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ماهر  اسكاركو
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 

املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

ملهر  اسكلركو  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املنزل 

الكلئن بدمار البيهلت طلكلت  اقليم 

الصويرة  - 0000   الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

ملهر    : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

اسكلركو .

تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متقييم  الحلزمن - تلور بصفة علمة 

- االستي2اس مالتصدير.

املنزل   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اقليم  البيهلت طلكلت   الكلئن بدمار 

الصويرة  - 0000   الصويرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عث لن ملهر :  100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عث لن ملهر عنوانه)ا( سمار 

   000 الصويرة   طلكلت  البيهلت 

الصويرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عث لن ملهر عنوانه)ا( سمار 

   000 الصويرة   طلكلت  البيهلت 

الصويرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 311.

888I

اءت لنية عبد الرحيم

SOHACASH
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءت لنية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخ يدلت املغرب

SOHACASH شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سكلن رقم 

 1 مركز أيت ملودن سمنلت أزيالل  

- 22000 أزيالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOHACASH

مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تحويل ااموال .

عنوان املقر االوت لعي : سكلن رقم 

 1 مركز أيت ملودن سمنلت أزيالل  - 

22000 أزيالل املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد املربع عبدالكريم :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد املربع عبدالكريم عنوانه)ا( 
إسريس  الحلرثي  زنقة   05 الرقم 

 15000 الخ يدلت  الدالم  حي 

الخ يدلت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد املربع عبدالكريم عنوانه)ا( 
زنقة الحلرثي إسريس حي الدالم   05

الخ يدلت   15000 الخ يدلت 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بلزيالل   االبتدائية 

2020 تحت رقم 629.

889I

CAF MAROC

CERIS CASH
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CERIS CASH شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

التضلمن قطلع الفصيلة الخربة  - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 CERIS  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.CASH

مسيط   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - التضلمن قطلع الفصيلة الخربة  

90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 600   : االسري�سي  العربي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد هشلم غيالن :  00  حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد العربي االسري�سي عنوانه)ا( 

حي املجلهدين 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  غيالن  هشلم  الديد 

 90000 الخربة  قدمر  الحلج  عزيب 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد العربي االسري�سي عنوانه)ا( 

حي املجلهدين 90000 طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236916.

890I

F.M CONSULTING

دمو إنيرجي
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

سمو إني2جي  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 20 زنقة 

عالل بن عبد هللا - 20100 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82259

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

سمو   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

إني2جي .

الشركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

في  مكذلك  املغرب  في  الغرض  ذات 

بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر  الخلرج، 

لحدلب  اانشطة  و يع  م لرسة   ،

املهنيين مالع ومي و يع  الخلصين، 

اانشطة:

املراوعة  الدراسلت، 

التوريد  الهندسة،  مالتشخيص،  

مالصيلنة  البنلء  أع لل  مالت2كيب، 

املتعلقة  اانشطة  من  مغي2هل 

بللطلقلت املتجدسة مكفلءة الطلقة.

تص يم مبرمجة محدات  تحديد، 

الطلقة  مصلسر  من  الكهربلء  إنتلج 

املتجدسة.

تقييم موارس الطلقة املتجدسة.

الالزمة  ااملية  الدراسلت  إوراء 

لتأهيل املوقع.

مإوراءات  تص ي لت  و يع 
الطلقة  الطلقة،  كفلءة  أشغلل 
طلقة  الكهرمضوئية،  الش دية، 

الريلح مكل الطلقلت ااخر .
املواس،  كلفة  تصدير  م  استي2اس 
ماملنتجلت  املدتلزملت  امللحقلت، 

املتعلقة بلانشطة املذكورة أعاله.
و يع  مإستغالل  تدويق 
ب ل  املتعلقة  مالخدملت  املنتجلت 
الخصوص  موه  معل   أعاله  مرس 
و يع الع ليلت أم براءات االخت2اع أم 

الت2اخيص .
اللوازم  املواس،  متصدير  استي2اس 

مامللحقلت الالزمة انشطتهل.
تتعلق  بيع  أم  شراء  ع لية  أي 

بللغرض أعاله.
املعلمالت  و يع   ، علم  مبشكل 
الصنلعية،  املللية،  التجلرية، 
املنقولة مالعقلرية التي تتعلق بشكل 
مبلشر أم غي2 مبلشر بللغرض املذكور 
أعاله، أم بأي غرض آخر مشلبه أم ذي 
صلة ، أم يحت ل أن تعزز تطويره بأي 

شكل من ااشكلل. 
زنقة   20  : عنوان املقر االوت لعي 
الدار   20100  - هللا  عبد  بن  عالل 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
الشركة سيليكلسيو ميت2يز سمفراج 
 100 5.000 حصة بقي ة    : ش.م.م 

سرهم للحصة .
إني2جي  ميكلنيك  إليكت2م  الشركة 
 100 5.000 حصة بقي ة    : ش.م.م 

سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الشركة سيليكلسيو ميت2يز سمفراج 
زنقة عالل بن   20 ش.م.م عنوانه)ا( 
الدارالبيضلء   20100 أنفل  عبد هللا 

املغرب.
إني2جي  ميكلنيك  إليكت2م  الشركة 
ب  قطعة  2  عنوانه)ا(  ش.م.م 
قطعة  2 أ1 منطقة تجهيز الصلسرات 

90100 طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الغراري  قلسم  الديد 
حي   6 طلبق  لوبلرن  زنقة   15 رقم 
الراسين 20250 الدارالبيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756730.

891I

سرعة ارشلسات ش.م.م

ATLAS ALJADIDA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

سرعة ارشلسات ش.م.م
شلرع مح د الخلمس ص.ب رقم 10 

مرزازات ، 5000 ، مرزازات املغرب
ATLAS ALJADIDA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

سلمى ملتقى زنقة الريف مابن طفيل 
ع لرة J الشقة   املكتب 2 - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

108957
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ATLAS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.ALJADIDA
بنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 
مصيلنة مدلرات االتصلالت مجلري 

أنلبيب امليله.
اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
سلمى ملتقى زنقة الريف مابن طفيل 
ع لرة J الشقة   املكتب 2 - 0000  

مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.500.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 7.500   : ابلبل  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 7.500   : بوركلن  مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابلبل  ابراهيم  الديد 

زنقة ابن طفيل ع لرة ج رقم 16 الحي 

الشتوي  0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بوركلن  مح د  الديد 

تنغي2    5800 تغزمت   غليل  سمار 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ابلبل  ابراهيم  الديد 

زنقة ابن طفيل ع لرة ج رقم 16 الحي 

الشتوي 0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 8692.

892I

CAFIGEC

LUNA STONE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

LUNA STONE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تقلطع 

الفرات اقلمة العلئالت رقم 130 

الطلبق 5 معلريف الدار البيضلء 

20100 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LUNA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.STONE

أع لل   -  : غرض الشركة بإيجلز 

البنلء املختلفة

- تفلمض.

تقلطع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 130 رقم  العلئالت  اقلمة  الفرات 

البيضلء  الدار  معلريف   5 الطلبق 

20100 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد الد عي مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الد عي مح د عنوانه)ا( 

النخيل   133 الرقم  سيتي  كلرسن 

الجنوبي  20100 مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الد عي مح د عنوانه)ا( 

النخيل   133 الرقم  سيتي  كلرسن 

الجنوبي  20100 مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم -.

893I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة سرعة تلفياللت ملحقة 

مرزازات

 SOCIÉTÉ SNACK DE

 POISSONS AHL LAHNAA

« SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة سرعة 

تلفياللت ملحقة مرزازات

شلرع موالي رشيد ع لرة ساسس 

الطلبق االمل مرزازات، 5000 ، 

مرزازات املغرب

 SOCIÉTÉ SNACK DE POISSONS

AHL LAHNAA SARL » شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 1903 

حي الوحدة  - 5000  مرزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

11155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 SOCIÉTÉ SNACK DE POISSONS

.« AHL LAHNAA SARL

*مقهى   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لبيع االس لك 

* بيع االس لك بللج لة

* بيع االس لك بللتقديط 

* تنظيم الرحالت الديلحية.

رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

1903 حي الوحدة  - 5000  مرزازات 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   500   : الديد ملي2ي ع ر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : مصطفى  ملي2ي  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

سمار  الديد ملي2ي ع ر عنوانه)ا( 

  7 02 الغزالن   املحلميد  اعريب 
زاكورة املغرب.

عنوانه)ا(  مصطفى  ملي2ي  الديد 
رقم 28 سمار تكمي الجديدة الش للية 

ترميكت 5000  مرزازات املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

سمار  الديد ملي2ي ع ر عنوانه)ا( 

  7 02 الغزالن   املحلميد  اعريب 
زاكورة املغرب

عنوانه)ا(  مصطفى  ملي2ي  الديد 
رقم 28 سمار تكمي الجديدة الش للية 

ترميكت 5000  مرزازات املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم -.

89 I

CAUDIACO SARL AU

لوكيمان
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT AZELF، 201

44000، ESSAOUIRA MAROC

لوكي لن شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة في 

طلبق االمل تجزئة حد سرا  الصويرة 

حد سرا شقة في طلبق االمل تجزئة 

حد سرا  الصويرة حد سرا 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

لوكي لن.

تلوي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق.

شقة في   : عنوان املقر االوت لعي 

طلبق االمل تجزئة حد سرا  الصويرة 

حد سرا شقة في طلبق االمل تجزئة 

   000 سرا  حد  الصويرة  سرا   حد 

الصويرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اكزمني  اي لن  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اكزمني  اي لن  الديدة 

 93380 مي2موز  ولن  بولفلراس   155

 93380 فرندل   بي2فيت سور سين  

بي2فيت سور سين فرندل .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اكزمني  اي لن  الديدة 

 93380 مي2موز  ولن  بولفلراس   155

 93380 فرندل   بي2فيت سور سين  

بي2فيت سور سين فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 306.

895I

STE BOUKHEDA SMART

STE BOUKHEDA SMART
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BOUKHEDA SMART

حي الحدني تلزة ، 35000، تلزة 

املغرب

STE BOUKHEDA SMART شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 195 

مج وعة ب الحي الحدني تلزة - 

35000 تلزة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BOUKHEDA SMART

التوصيل   : غرض الشركة بإيجلز 

املنزجي

نقل البضلئع 

االستي2اس م التصدير.

 195  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - تلزة  الحدني  الحي  ب  مج وعة 

35000 تلزة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بوخد  مرمان  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  مرمان  بوخد  الديد 
مج وعة ب الحي الحدني تلزة   195

35000 تلزة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مرمان  بوخد  الديد 
مج وعة ب الحي الحدني تلزة   195

35000 تلزة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 518.
896I

اءت لنية الواجي

كرين كونسيبت
إعالن متعدس القرارات

اءت لنية الواجي
رقم 7 زنقة القدس لي2اك 

الخ يدلت ، 15020، الخ يدلت 
املغرب

كرين كونديبت »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: فدان 
الولجة ايت خللد بي2 الرولين ايت 
امريبل  الخ يدلت - - الخ يدلت 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.2 667

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 01 سون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
عل   ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مليلي:   الديد صديقي مح د الحلمل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 
,U65008 بلع  393 حصة اوت لعية 
للديد  سرهم    100 قي ة كل حصة 
لبطلقة  الحلمل  عث لن   عبدمن 
: K20  18 التعريف الوطنية رقم

عل   ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ثم رفع رأس لل الشركة من   مليلي:  
سرهم   510.000 157.000سرهم إج   
سرهم  قدرهل353.000   بزيلسة  أي 
مذلك بخلق 3530  حصة اوت لعية 

للحصة  سرهم   100 بقي ة   وديدة 
الواحدة مذلك عن طريق إسملج وزء 
من ااربلح. بعد إت لم رفع الرأس لل 
الشركة510.000   رأس لل  أصبح 
-  صديقي        : سرهم موزعة كلآلتي 
حصة    2550 ي لك  أصبح  مح د 
 100 حصة  كل  قي ة  اوت لعية 
- عبدمن عث لن  أصبح    سرهم.        
ي لك 2550   حصة اوت لعية قي ة 

كل حصة 100 سرهم.
عل   ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مليلي: املصلسقة عل  الشكل الجديد  

للقلنون ااسل�سي للشركة 
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي:  
الشركة510.000   رأس لل  أصبح 
-  صديقي        : سرهم موزعة كلآلتي 
مح د 255000 سرهم.        - عبدمن 

عث لن  255000 سرهم.
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
-  صديقي مح د أصبح ي لك 2550  
حصة  كل  قي ة  اوت لعية  حصة 
100 سرهم.        - عبدمن عث لن  أصبح   
ي لك 2550   حصة اوت لعية قي ة 

كل حصة 100 سرهم.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللخ يدلت   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1298.

897I

STE CECONA SARL

ZAFAMI
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
ZAFAMI شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

الجيش امللكي رقم  7 النلظور شلرع 
الجيش امللكي رقم  7 النلظور 

62000 النلظور املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.6981

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  09 سون23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

 500.000 مبلغ رأس للهل    ZAFAMI

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
شلرع الجيش امللكي رقم  7 النلظور 
شلرع الجيش امللكي رقم  7 النلظور 

 : ل  نتيجة  املغرب  النلظور   62000

ازمة مللية .

شلرع  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

الجيش امللكي رقم  7 النلظور املغرب 

62000 النلظور امل لكة املغربية. 

م عين:

الديد)ة( فتلح  زماري م عنوانه)ا( 
حي الع ران رقم 7 3 سلوان النلظور 

62000 النلظور املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 3638-3637.

898I

VILLA MB

فيال م ب
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

استدراك خطٍإ

بللجريدة  مقع  خطٍإ  استدراك 

الرس ية

VILLA MB

 N° 8 , Lotissement Yassmine 1

 , Boulevard AL Joulane ، 20450،

CASABLANCA MAROC

فيال م ب شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

 8 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان   

شلرع الجوالن   ،  1 تجزئة اليلس ين 

،  - 20700 الدار البيضلء  املغرب .

بللجريدة  مقع  خطٍإ  إستدراك   

الرس ية عدس 8 55 بتلريخ 27 ف23اير 

.2019

بدال من : ب قت�سى محضر الج ع 

العلم االستثنلئي املنعقد بتلريخ   1 

نوف 23 2019 تقرر مل يلي:

الج ع  محضر  ب قت�سى   : يقرأ 

العلم االستثنلئي املنعقد بتلريخ   1 

نوف 23 2018 تقرر مل يلي:

البلقي بدمن تغيي2.

899I

ISDM CONSULTING

STE POLO FRESCO SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القلنوني للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE POLO FRESCO SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

م عنوان مقرهل االوت لعي 32 كلم 

غرب طريق الد لرة و لعة بكراع 

العيون - 70000 العيون .

تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.33629

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 08 سون23 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3029/2020.

900I

ISDM CONSULTING

STE POLO FRESCO SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 STE POLO FRESCO SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 32 كلم 
غرب طريق الد لرة و لعة بكراع 
العيون - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33629
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 سون23   08 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( النلوم الج لني 
أصل  من  اوت لعية  حصة   330
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000
سون23   08 بتلريخ  الج لني  صلوح 

.2020
تفويت الديد )ة( النلوم الج لني 
أصل  من  اوت لعية  حصة   3 0
1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( عبد 
هللا الج لني بتلريخ 08 سون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3029/2020.

901I

CONCILIUM EXPERTISE

APPOLLO STONE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الداسم�سي، 

رقم 9، املعلريف، الدار البيضلء ، 
20330، الدار البيضلء املغرب

APPOLLO STONE  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 156 زنقة 

ابو زيد الداسم�سي معلريف - 20000 

156 زنقة ابو زيد الداسم�سي معلريف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. APPOLLO STONE

اقتنلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متأوي2 العقلرات.
عنوان املقر االوت لعي : 156 زنقة 

 20000  - ابو زيد الداسم�سي معلريف 
156 زنقة ابو زيد الداسم�سي معلريف 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 APPOLLO الشركة 

  PETROLEUM COMPANY :

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

 APPOLLO الشركة 

 PETROLEUM COMPANY

الصنلعية  املنطقة   281 عنوانه)ا( 

املح دية   28800 الغربية  الجنوبية 

املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

العدري  الحلفظ  عبد  الديد 

سمار ووابر ملسة اشتوكة  عنوانه)ا( 

ايت بلهل 87100 ايت بلهل املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756755.

902I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE TAMAZIGHT

LOCATION SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،

FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE TAMAZIGHT

LOCATION SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : شلرع 

عالل بن عبد هللا الع لرة رقم 7  

الطلبق الثللث الشقة لرقم 01 

الفقيه بن صللح - 23200 الفقيه 

بن صللح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.3517

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2019 يوليوز   03 في  املؤرخ 

 SOCIETE TAMAZIGHT حل 

ذات  شركة   LOCATION SARL

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   500.000

عبد هللا  بن  عالل  شلرع  اإلوت لعي 

الع لرة رقم 7  الطلبق الثللث الشقة 

 23200  - الفقيه بن صللح   01 لرقم 

الفقيه بن صللح املغرب نتيجة لعدم 

استطلعة الشركة تحقيق أهدافهل .

م عين:

بنعلواني  العزيز   عبد  الديد)ة( 

شنلن  امالس سيدي  حي  عنوانه)ا(  م 
 23200  13 رقم   23 زنقة   1 ابلوك 

الفقيه بن صللح املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

شلرع  مفي   2019 يوليوز   03 بتلريخ 

  7 رقم  الع لرة  عبد هللا  بن  عالل 

 01 لرقم  الشقة  الثللث  الطلبق 

الفقيه بن صللح - 23200 الفقيه بن 

صللح املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

08 سون23 2020 تحت رقم 20/ 36.

903I

KAMA SERVICE

 CENTRE D›ANALYSES

 MEDICALES SIDI

BENNOUR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقلمة أمي2ة سيدي بنور 

، 350 2، سيدي بنور املغرب

 CENTRE D›ANALYSES

 MEDICALES SIDI BENNOUR

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي مخزن 

20-3 ع لرة B تجزئة الوساس شلرع 

الجيش امللكي سيدي بنور - 350 2 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 CENTRE D’ANALYSES  :

.MEDICALES SIDI BENNOUR

مخت23   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التحلليل الطبية م البيولووية.
مخزن   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع  الوساس  تجزئة   B ع لرة   20-3

 2 350  - الجيش امللكي سيدي بنور 

سيدي بنور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

اليتيم  ابو  يدين  مح د  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

اليتيم  ابو  يدين  مح د  الديد 
اقلمة  االصم  حلتم  زنقة  عنوانه)ا( 

اإلرتقلء طلبق 1 شقة 3 الدار البيضلء 

20000 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

اليتيم  ابو  يدين  مح د  الديد 
اقلمة  االصم  حلتم  زنقة  عنوانه)ا( 

اإلرتقلء طلبق 1 شقة 3 الدار البيضلء 

20000 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بنور   بديدي  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3839.

90 I

ISDM CONSULTING

 STE LAAYOUNE ISKANE
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القلنوني للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351
 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 STE LAAYOUNE ISKANE SARL
AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد
م عنوان مقرهل االوت لعي زنقة عبدة 
رقم  0 حي خط الرح ة 01 العيون  

- 70000 العيون .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.33531

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 08 سون23 2020 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤملية  إج   الوحيد« 

املحدمسة«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3030/2020.
905I

STE TRAFISCO

2JR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شلرع عبدهللا ابن الزبي2 مويلحل 

الجديدة 273 ، 000 2، الجديدة 
املغرب

2JR شركة ذات مدؤملية محدمسة 
ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 96 شلرع 
أنفل الطلبق 09 شقة 91 إقلمة 

الربيع أنفل الدار البيضلء. - 20000 
الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 806 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   28
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 
بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.2JR : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل
أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البنلء مإصالح و يع أنواع البنليلت .

96 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 
أنفل الطلبق 09 شقة 91 إقلمة الربيع 
الدار   20000  - البيضلء.  الدار  أنفل 

البيضلء املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : وراري  و لل  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  وراري  و لل  الديد 
سمار الهيلمنة و لعة مكرس الجديدة 

000 2 الجديدة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  وراري  و لل  الديد 
سمار الهيلمنة و لعة مكرس الجديدة 

000 2 الجديدة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 820 75.

906I

ISDM CONSULTING

 STE LAAYOUNE ISKANE
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE LAAYOUNE ISKANE SARL

AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة عبدة 
رقم  0 حي خط الرح ة 01 العيون 

- 70000 العيون  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33531

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 سون23   08 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( النلوم  الج لني 

أصل  من  اوت لعية  حصة   200

1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( عبد 

هللا الج لني بتلريخ 08 سون23 2020.

تفويت الديد )ة( النلوم الج لني 

أصل  من  اوت لعية  حصة   200

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

سون23   08 بتلريخ  الج لني  صلوح 

.2020

تفويت الديد )ة( النلوم الج لني 

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( مريم  

الج لني بتلريخ 08 سون23 2020.

تفويت الديد )ة( النلوم الج لني 

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

سون23   08 بتلريخ  الج لني  سكينة 

.2020

النلوم   )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   100 الج لني 

الديد  لفلئدة   حصة   1.000 أصل 

)ة( فلط ة  الج لني بتلريخ 08 سون23 

.2020

النلوم   )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   100 الج لني 

الديد  لفلئدة   حصة   1.000 أصل 

)ة( فطي ة الدليمي بتلريخ 08 سون23 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3030/2020.

907I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بربيا
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 

املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

بربيل  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي عند شركة 

موكلسمر اسيدت اند سي2فيس 

بلملحل الكلئن بللطلبق االر�سي رقم 

ل37-2 تلفوكت الصويرة  - 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : بربيل .

غرض الشركة بإيجلز : انتلج م بيع 

الخرمب 

تصدير م استي2اس.

عند   : االوت لعي  املقر  عنوان 

شركة موكلسمر اسيدت اند سي2فيس 

بللطلبق االر�سي رقم  الكلئن  بلملحل 

   000  - تلفوكت الصويرة   ل37-2 

الصويرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد معلس سرحلني  
مركز بركوات زاميت بن ح يدة اقليم 

الصويرة 000   الصويرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الديد معلس سرحلني  
مركز بركوات زاميت بن ح يدة اقليم 

الصويرة 000   الصويرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 301.

908I

CHATER PREMIUM CONSULTING

EDUCOURS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc
EDUCOURS شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : زنقة 

اح د امين رقم 13 شلرع عبيدة ابن 
الجراح املدينة الجديدة - 30000 

فلس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
. 7289

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2020 نون23   16 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية   EDUCOURS
محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
معنوان  سرهم   50.000 رأس للهل 
امين  اح د  زنقة  اإلوت لعي  مقرهل 
الجراح  ابن  عبيدة  شلرع   13 رقم 
فلس   30000  - الجديدة  املدينة 

املغرب نتيجة لتوقف النشلط .
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م عين:

الديد)ة( و لل  مزهي2 م عنوانه)ا( 

فرندل  سيطط   13600 فرندل 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

بتلريخ 16 نون23 2020 مفي زنقة اح د 

امين رقم 13 شلرع عبيدة ابن الجراح 

فلس   30000  - الجديدة  املدينة 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3563/2020.

909I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 KARABAKHA IMPORT

EXPORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 KARABAKHA IMPORT EXPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : تجزئة 

بلكريم  رقم 63 زايو 62900 النلظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.16063

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تقرر حل  08 سون23  املؤرخ في 

 KARABAKHA IMPORT EXPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

رأس للهل  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرهل  معنوان  سرهم   10.000
اإلوت لعي تجزئة بلكريم  رقم 63 زايو 

62900 النلظور املغرب نتيجة لعدم 

القيلم بلي معلمالت تجلرية.

م عين:

م  الزيع لري  مح د   الديد)ة( 

 62900 عنوانه)ا( تجزئة بلكريم زايو 

النلظور املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

تجزئة  مفي   2020 سون23   07 بتلريخ 
بلكريم  رقم 63 زايو 62900 النلظور 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 08 سون23 

2020 تحت رقم 3715/ 371.

910I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيالج دونكي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 

املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

فيالج سمنكي شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي املنزل  

الكلئن  بدمار الضهر و لعة اكرض 

ت نلر  الصويرة - 0000   الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

فيالج   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

سمنكي.

إنتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التج يل  مدتحضرات  متدويق 

تلور   - ااتلن  حليب  من  املشتقة 

بصفة علمة - اإلستي2اس مالتصدير..
املنزل    : االوت لعي  املقر  عنوان 

بدمار الضهر و لعة اكرض  الكلئن  

الصويرة     0000  - الصويرة  ت نلر  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : اشبلن   مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اشبلن   الديد مح د 

ت نلر   اكرض  و لعة  الضهر  سمار 

الصوير 000   الصويرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اشبلن   الديد مح د 

ت نلر   اكرض  و لعة  الضهر  سمار 

الصوير 000   الصويرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 309.

911I

ISDM CONSULTING

 STE LAAYOUNE ISKANE 

SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE LAAYOUNE ISKANE SARL 

AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي زنقة عبدة 
رقم  0 حي خط الرح ة 01 العيون. 

- 70000 العيون املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33531

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 سون23   08 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

الووبلت  كلفت2يل-   - الطعلمة 

الدريعة- البيتزا- التجلرة العلمة..

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3030/2020.

912I

ائت لنية ملودت2ال

STE SGM TD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية ملودت2ال

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زامية 
زنقة طنجة م زنقة ابن الخطيب 

ااطلس فلس ، 30100، فلس 

املغرب

STE SGM TD  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 77 
زنقة املعدكرات ليدم ضهر املهراز  - 

30000 فلس  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

35399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2011 ينلير   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. SGM TD

مقلملة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااشغلل املختلفة

منعش عقلري

التصدير م االستي2اس.

 77 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

 - زنقة املعدكرات ليدم ضهر املهراز  

30000 فلس  املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 200   : الفلطمي   مح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد اح د الغيثي  :  200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د الفلطمي  عنوانه)ا( 

الوحدة  اقلمة  امللكي  الجيش  شلرع 

الشقة رقم 8  30000 فلس املغرب .

عنوانه)ا(  الغيثي   أح د  الديد 

سمار أمالس عبد هللا عين بيضلء سيدي 

أحرازم  30000 فلس  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الفلطمي  عنوانه)ا( 

الوحدة  اقلمة  امللكي  الجيش  شلرع 

الشقة رقم 8  30000 فلس املغرب 

عنوانه)ا(  الغيثي   أح د  الديد 

سمار أمالس عبد هللا عين بيضلء سيدي 

أحرازم  30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ف23اير   22 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2011 تحت رقم 276.

913I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فروماجري موكادور
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 

املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

فرمملوري موكلسمر  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي املنزل  

الكلئن  بدمار امزمغلر  و لعة  

موالي بوزرقطون  الصويرة - 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

فرمملوري موكلسمر .

صلنع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تلور بصفة   - تربية امللعز   - ااوبلن 

علمة .
املنزل    : االوت لعي  املقر  عنوان 

الكلئن  بدمار امزمغلر  و لعة  موالي 

   000  - الصويرة  بوزرقطون  

الصويرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

  : لفويني   اللطيف  عبد  الديد 
100 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
لفويني   اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه)ا( رقم  119 تجزئة الدقللة  

الصويرة 000   الصويرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
لفويني   اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه)ا( رقم  119 تجزئة الدقللة  

الصويرة 000   الصويرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 310.

91 I

centre d’affaires sicilia

شركة اليكدرو
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

centre d’affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc
شركة اليكدرم شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شقة  رقم 
359  ع لرة رقم 10 حي املح دي 

اسفي - 6000  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

10217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 ف23اير   12
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

اليكدرم.
بلئع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلقي2.

عنوان املقر االوت لعي : شقة  رقم 

املح دي  حي   10 رقم  ع لرة    359

اسفي - 6000  اسفي املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 -

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

اعنيبة  الص د  عبد  الديد 

عنوانه)ا( حي الصنلعي سبت وزملة 

اسفي 6000  اسفي املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اعنيبة  اسريس  الديد 

شلرع   01 املنلل  اقلمة   03 شقة 

اسفي    6000 الجيش امللكي اسفي  

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ف23اير   20 بتلريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1252.

915I

مدتأمنة فيدكلكوم

HALAWI CAR

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مدتأمنة فيدكلكوم

رقم 25، زنقة املدتشفى، ، 25350، 

ماسي زم املغرب

HALAWI CAR شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 17 شلرع 

مح د الخلمس - 25350 ماسي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 

1097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HALAWI CAR

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

االشغلل املختلفة

تجلرة كبي2ة

بيع االالت الفالحية مالدقي.

17 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

زم  ماسي   25350  - الخلمس  مح د 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد الهالمي ابراهيم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الهالمي ابراهيم عنوانه)ا( 

ماسي زم   25350 زنقة بن ساممس   13

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  الهالمي  الديد 

ماسي زم   25350 زنقة بن ساممس   15

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم  بتلريخ 15 يوليوز 

2020 تحت رقم 82/2020.

916I

Consultation internationale  6870  

MOBY PARTS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

  Consultation internationale

6870

شلرع مح د الخلمس فضلء يدر  

الطلبق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضلء املغرب

MOBY PARTS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  116,شلرع  

شفشلمني  كلم 11.500 الحي 

الصنلعي سيدي ال23نو�سي - 

201010 البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 66735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOBY : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.PARTS

استي2اس   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متدويق متوزيع قطع غيلر الدراولت 

النلرية.

  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 11.500 كلم  116,شلرع  شفشلمني  

 - ال23نو�سي  سيدي  الصنلعي  الحي 

201010 البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد أندلوس الورطل�سي خليل :  

250 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 250   : مح د  الحديني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   500   : الديد أكلما شطر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الورطل�سي  أندلوس  الديد 

18ِ،شلرع بن غلزي  خليل عنوانه)ا( 

كلفورنيل  2005 البيضلء املغرب.

الديد الحديني مح د عنوانه)ا( 

18ِ،شلرع بن غلزي  كلفورنيل  2005 

البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  شطر  أكلما  الديد 

.SAITAMA 20100 JAPAN JAPAN

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحديني مح د عنوانه)ا( 

18ِ،شلرع بن غلزي كلفورنيل  2005 

البيضلء ملغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0577 7.

917I

FREE AND EASY

FREE AND EASY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FREE AND EASY

210 ك 3 تجزئة الحديقة تغلت 

فلس ، 30000، فلس املغرب

FREE AND EASY شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  1 زنقة 

الحدين الخضلر الطلبق 3 الشقة 

رقم ب6  - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

63779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 ملرس   06

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FREE  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.AND EASY

تنظيم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

حفالت

مقلمل

زنقة   1  : عنوان املقر االوت لعي 

الشقة   3 الطلبق  الخضلر  الحدين 

رقم ب6  - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الغريب  زكريلء  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الغريب  زكريلء  الديد 

210 ك 3 تجزئة الحديقة تغلت فلس 

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الغريب  زكريلء  الديد 

210 ك 3 تجزئة الحديقة تغلت فلس 

30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بفلس  بتلريخ 15 شتن23 2020 

تحت رقم 0311120017208 .

918I
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SYNERG

LHOUATE 2.0 «
إعالن متعدس القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
» LHOUATE 2.0  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«
معنوان مقرهل االوت لعي: بللدار 
البيضلء – طريق رقم 1029 رقم 
171 إقلمة املدتقبل – سيدي 
معرمف - 20100 الدار البيضلء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري:  
. 109989

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 03 ف23اير 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
 700.000 مبلغ   زيلسة   -
الشركة  رأس لل  إج   سرهم    00,
إج     سرهم    100.000,00 من  برفعه 
بإنشلء   ذلك  م  سرهم    800.000,00
 100،00 بقي ة  سهم وديد   7.000
تكتتب نقدا   ، سرهم للدهم الواحد 
الجلري  الحدلب   `` من  متسحب 
ب وازنة الديون الدلئلة   ،  ‘’ للشركلء 
بهل  يحتفظ  التي  الدفع  ماملدتحقة 
ملبلغ  تصل   ، الشركة  تجله  الشركلء 
تم   ، مبللتلجي  سرهم.    700.000.00
سهم وديد من   7000 في  االكتتلب 
قبل املشت2كين التلليين: الديد مح د 
علي لحلو  : 5.250  حصة الديد مني2 

سهيدل : 1.750  حصة املج وع  
: 7.000  حصة

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 -

املدله لت(   (  6 تم تغيي2 الفصل 
من  )الرأس لل(   7 الفصل  م 
حدس   عليه:  م  ااسل�سي  القلنون 
مبلغ  في  اآلن  مند  الشركة  رأس لل 
عل   يقدم   ، سرهم   800.000.00
سرهم   100،00 حصة بقي ة   8.000

للحصة الواحدة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
للشركة  االسل�سي  القلنون  تحيين   -
املقر  نقل  االعتبلر  بعين  االخد  مع 

االوت لعي املشلر اليه اعاله ،.   
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6  : الذي ينص عل  مليلي:  
- تعديل الفصل 6 »املدله لت« من 

القلنون ااسل�سي
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
»الرأس لل   7 الفصل    تعديل   -

االوت لعي« من القلنون ااسل�سي
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

ملرس 2020 تحت رقم  733662.

919I

FIDUCIAIRE HAMDELS

DEV BUSINESS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
DEV BUSINESS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

الزرقلء 117 زنقة ابن مني2 الطلبق 
االمل الرقم 2 - 20000 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 77129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DEV  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BUSINESS

غرض الشركة بإيجلز : بيع مشراء 
تجهيز  معدات  م  املكتبية  اللوازم 

البيلنلت.
اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الطلبق  مني2  ابن  زنقة   117 الزرقلء 
االمل الرقم 2 - 20000 الدار البيضلء 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : حديدم  اح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد عبد الفتلح ح و الصغي2 :  
500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  حديدم  اح د  الديد 
 11 رقم    3 االلفة مج وعة ز زنقة 

20000 الدارالبيضلء املغرب.
الديد عبد الفتلح ح و الصغي2 
املزابيين   23 زنقة   03 عنوانه)ا( 
 27182 بلوك س بوسكورة النواصر 

بوسكورة النواصر املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  فلمزي  نبيلة  الديدة 
تنجداس  الذهب  ماس  زنقة   53 رقم 

كل ي ة 52600 تنجداس املغرب
عنوانه)ا(  مجيد  حلي ة  الديدة 
س  بلوك  املزابيين   23 زنقة   03
بوسكورة النواصر 27182 بوسكورة 

النواصر املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 21 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 751068.

920I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

NASRA CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

NASRA CAR شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع االمم 

املتحدة رقم 01 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

16703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   23

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.NASRA CAR

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 73000  -  01 رقم  املتحدة  االمم 

الداخلة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : عيلش  فضلجي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عيلش  فضلجي  الديد 

رقم  مرمان  بن  املللك  عبد  شلرع 

الثلني  الشطر  رشيد  موالي  حي    0

70000 العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا(  العللم  منينة  الديدة 

مح د  الشيخ  زنقة  لفطيحلت  حي 

االغظف الرقم   3 73000 الداخلة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 13 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1069.

921I

Fiduciaire jazouli mohammed

 DEBIT EAU« 

PROFONDE«DEP
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شلرع ابو بكر الصديق فلس، 

30000، فلس املغرب

  DEBIT EAU PROFONDE«DEP« 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 

صللح هوارة امالس رحو ورسيف 

35100 ورسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1919

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. DEBIT EAU PROFONDE«DEP«

غرض الشركة بإيجلز : حفر اابلر.

عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 

ورسيف  رحو  امالس  هوارة  صللح 

35100 ورسيف املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   750   : الديد ع ر ماعتو 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 250   : الشليب  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

سمار  الديد ع ر ماعتو عنوانه)ا( 

35100 ورسيف  امالس صللح هوارة  

املغرب.

الديد يوسف الشليب عنوانه)ا( 
رقم 5  تجزئة بنيس مح دية زماغة 

30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

سمار  الديد ع ر ماعتو عنوانه)ا( 

35100 ورسيف  امالس صللح هوارة  

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 932/2020.

922I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

DESIERTO LOCATION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

DESIERTO LOCATION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ام 

التون�سي شلرع املسجد زنقة رقم 08 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

16705

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   28

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DESIERTO LOCATION

كراء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات بدمن سلئق.

ام  حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 08 التون�سي شلرع املسجد زنقة رقم 

- 73000 الداخلة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : الديد مح د سللم ملء العينين 

500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

الديد ابراهيم ملءالعينين :  300 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديدة اس هلن ملءالعنين :  200 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

العينين  الديد مح د سللم ملء 

 2 0 حي ام التون�سي رقم  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة املغرب.

ملءالعنين  ابراهيم  الديد 

 2 0 حي ام التون�سي رقم  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة املغرب.

العنين  ملء  اس هلن  الديدة 

 2 0 حي ام التون�سي رقم  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

ملءالعنين  ابراهيم  الديد 

 2 0 حي ام التون�سي رقم  عنوانه)ا( 

73000 الداخلة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 13 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1070.

923I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

DLIMI AIRLINES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

DLIMI AIRLINES شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

حدن II رقم 15 زنقة بيكلسو - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

16677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DLIMI : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.AIRLINES

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الجوي لالشخلص.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - بيكلسو  زنقة   15 رقم   II حدن 

73000 الداخلة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الدليمي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الدليمي  ح زة  الديد 
شلرع الحدن الثلني رقم 15 73000 

الداخلة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الدليمي  ح زة  الديد 
شلرع الحدن الثلني رقم 15 73000 

الداخلة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 11 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1051.
92 I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

TRANSPORT H ET FILS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 
صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
TRANSPORT H ET FILS شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
املوحدين زنقة 19 حي الرح ة رقم 

05 - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
16709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT H ET FILS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع لحدلب الغي2.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
حي الرح ة رقم   19 املوحدين زنقة 

05 - 73000 الداخلة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد الحدن ح وعلي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد الحدن ح وعلي عنوانه)ا( 
01 شلرع املوحدين زنقة  حي الرح ة 
19 رقم 05 73000 الداخلة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحدن ح وعلي عنوانه)ا( 
01 شلرع املوحدين زنقة  حي الرح ة 

19 رقم 05 73000 الداخلة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 17 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1073.
925I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

 IMPORT ET DISTRIBUTION
TAIDA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 
صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
 IMPORT ET DISTRIBUTION
TAIDA شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الحي 
الصنلعي بقعة رقم 302 - 73000 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.813

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
 STE )ة(  الديد  تفويت 
INDUSMAR SARL - 1.000 حصة 
حصة   1.000 أصل  من  اوت لعية 
زرهون  رشيد  )ة(  الديد  لفلئدة  

بتلريخ 26 أكتوبر 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 17 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1075.
926I

CANOCAF SARL

INNOVATIVE ROADS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC
INNOVATIVE ROADS  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي لعري 
الشيخ، الطلبق اامل شقة رقم 01  

- 62000 النلظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

21029
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   10
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. INNOVATIVE ROADS
1/مقلمل   : غرض الشركة بإيجلز 
/2 املختلفة  االشغلل  م  البنلء  في 

االستي2اس م التصدير م الواسطة .
عنوان املقر االوت لعي : حي لعري 
الشيخ، الطلبق اامل شقة رقم 01  - 

62000 النلظور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

500 حصة    : الديد لبحر ح زة  
بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد الريفي رشيد :  250 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

250 حصة    : الديد الريفي نبيل 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ح زة   لبحر  الديد 
بلجيكل 1082 بلجيكل برمكدل.

عنوانه)ا(  رشيد  الريفي  الديد 
بلجيكل 1082 بلجيكل برمكدل.

عنوانه)ا(  نبيل  الريفي  الديد 
بلجيكل 1082 بلجيكل برمكدل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  نبيل  الريفي  الديد 
بلجيكل 1082 بلجيكل برمكدل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 03 نون23 

2020 تحت رقم 95 3.

927I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

 TRANSPORATION
KNIGHTS OF SAHARA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي2 تد ية الشركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 
صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
 TRANSPORATION KNIGHTS

OF SAHARA شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي شلرع 
املرنيين حي الدالم رقم 2077 - 

73000 الداخلة املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجلري 

16023

الشريك  قرار  ب قت�سى   

 2020 نون23   11 في  املؤرخ  الوحيد 

من  الشركة  تد ية  تغيي2  تم 

 TRANSPORATION KNIGHTS«

 MEZOUDA« إج    »OF SAHARA

. »TRANS

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1080.

928I

SALORA TECHNOLOGIES

SALORA TECHNOLOGIES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

استدراك خطٍإ

بللجريدة  مقع  خطٍإ  استدراك 

الرس ية

SALORA TECHNOLOGIES

 Espace Porte D’anfa, 3 rue Bab

 El Mansour 1er Etage, Bureau N°

20050 ،3، الدار البيضلء املغرب

 SALORA TECHNOLOGIES

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

اإلوت لعي  مقرهل  معنوان   

 Espace Porte d’Anfa, 3 rue Bab El

 Mansour  1er Etage, Bureau N° 3

20050 الدارالبيضلء املغرب.

بللجريدة  مقع  خطٍإ  إستدراك   

 09 بتلريخ   56 1 عدس  الرس ية 

سون23 2020.

مبلغ رأس لل الشركة:   : بدال من 

90.000سرهم،

 مقدم كللتلجي:

الديد صفوان طالل : 900 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة .

الديد مرمان الشلح :  900 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة .

الديد سعيد والل :  900 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة 

الشركة:  رأس لل  مبلغ   : يقرأ 

90.000سرهم،

 مقدم كللتلجي:

الديد صفوان طالل : 300 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة .

الديد مرمان الشلح :  300 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة .

الديد سعيد والل :  300 حصة 

بقي ة  100سرهم للحصة 

البلقي بدمن تغيي2.

929I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

 TRASPORATION KNIGHTS

OF SAHARA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشلط الشركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

 TRASPORATION KNIGHTS OF

SAHARA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي حي الدالم 

شلرع املرنيين رقم 2077 - 73000 

الداخلة املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.16023

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي2   2020 نون23   11 املؤرخ في 

البنلء  »اشغلل  من  الشركة  نشلط 

إج  »نقل البضلئع  ماشغلل مختلفة« 

لحدلب الغي2«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 19 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1080.

930I

CABINET AIT BELHOUCINE

SOFTTECHERS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

SOFTTECHERS شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 120 
شلرع مح د الخلمس مركز طللب 

لالع لل مكتب رقم 31 م 32 مراكش 
رقم 120 شلرع مح د الخلمس مركز 
طللب لالع لل مكتب رقم 31 م 32 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.85 29

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2020 يوليوز   09 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SOFTTECHERS حل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 
 100.000 رأس للهل  مبلغ  الوحيد 
سرهم معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 
مركز  الخلمس  مح د  شلرع   120
م   31 رقم  مكتب  لالع لل  طللب 
مح د  شلرع   120 رقم  مراكش   32
الخلمس مركز طللب لالع لل مكتب 
رقم 31 م 32 مراكش 0000  مراكش 
املغرب نتيجة لتوقف نشلط الشركة.

م عين:
م  الراجي  رضل   الديد)ة( 
  0210 عنوانه)ا( سمسلدمرف امللنيل 
)ة(  ك صفي  امللنيل  سمسلدمرف 

للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
بتلريخ 09 يوليوز 2020 مفي رقم 120 
طللب  مركز  الخلمس  مح د  شلرع 
لالع لل مكتب رقم 31 م 32 مراكش 
رقم 120 شلرع مح د الخلمس مركز 
 32 م   31 طللب لالع لل مكتب رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   23 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 8071.

931I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

DAKHLA TOPO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 
صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA TOPO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
ح لسي ع لرة معطلهللا الطلبق 
االمل شقة رقم 02 حي الغفران - 

73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6799

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
ايت  املهدي  )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   250 يلسين 
)ة(  الديد  250 حصة لفلئدة   أصل 
بلبل التوبلجي بتلريخ 31 غشت 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
بتلريخ  2  االبتدائية بواسي الدهب  

شتن23 2020 تحت رقم 798.

932I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

DAKHLA TOPO
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 
صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
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DAKHLA TOPO شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي شلرع 
ح لسي ع لرة معطلهللا الطلبق 
االمل شقة رقم 02 حي الغفران - 

73000 الداخلة .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.6799

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 31 غشت 2020 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  2  االبتدائية بواسي الدهب  

شتن23 2020 تحت رقم 798.

933I

OMAR MM TRANS

 BT AUTOMOTIVE ET
INDUSTRIE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

 BT AUTOMOTIVE ET
INDUSTRIE

5 1 شلرع مح د الخلمس الطلبق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 BT AUTOMOTIVE ET

INDUSTRIE شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي ع لرة 
12 مج ع العرفلن تجزئة 27 

E12Z2الج عي الطلبق 3 رقم 0 2 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BT  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AUTOMOTIVE ET INDUSTRIE

خدملت   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالتوريدات  التص يم  أسمات 

الصنلعية.

ع لرة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 27 تجزئة  العرفلن  مج ع   12
 2 0 رقم   3 E12Z2الج عي الطلبق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   500   : تريل  بهلر  الديدة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : كليلسلين  توفلن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة بهلر تريل عنوانه)ا( فرندل 

725 3 فرندل فرندل.

الديد توفلن كليلسلين عنوانه)ا( 

يلدريم 16320 يلدريم تركيل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة بهلر تريل عنوانه)ا( فرندل 

725 3 فرندل فرندل

الديد توفلن كليلسلين عنوانه)ا( 

يلدريم 16320 يلدريم تركيل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236077.

93 I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

NOGETRAS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

NOGETRAS شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي شلرع عبد 

الرحيم بوعبيد رقم 16 - 73000 

الداخلة املغرب.

توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.2057

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

تجلرة الحبوب م القطلني.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 26 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

أكتوبر 2020 تحت رقم 971.

936I

STE FIDLAMIAE SARL

 STE D’ETUDES DE

 PROTECTION ET DE

 LA SECURITE CONTRE

L’INCENDIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 STE D’ETUDES DE

 PROTECTION ET DE LA

  SECURITE CONTRE L’INCENDIE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 16 زنقة 

مشليفن رقم 10 أكدال - 10000 

الربلط املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 2861

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 ف23اير   26 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

أكومي  رولء  )ة(  الديد  تفويت 

أصل  من  اوت لعية  حصة    .900

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة    .900

مح د والل بنشيخ بتلريخ 26 ف23اير 

.2020

مح د بنشيخ  )ة(  تفويت الديد 

700 حصة اوت لعية من أصل 700 

حصة لفلئدة  الديد )ة( مح د والل 

بنشيخ بتلريخ 26 ف23اير 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

نون23   26 بتلريخ  بللربلط   التجلرية 

2020 تحت رقم 108893.

937I

COMPTAFFAIRES

GROUPE JMSN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

GROUPE JMSN  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 385 

تجزئة الدعلسة 1 سيدي معرمف - 

20000 الدار البيضلء املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.383567

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2020 تم تعيين  08 سون23  املؤرخ في 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( ونلح 

علسل  ك دي2 محيد
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تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 10 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75700.

939I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

MARCOTRAV
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشلط الشركة 

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

MARCOTRAV شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي حي ام 

التون�سي رقم 06 - 73000 الداخلة 

املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2681

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2020 نون23   11 في  املؤرخ 

نشلط  إج   التللية  اانشطة  إضلفة 

الشركة الحلجي :

م  للتعليم  خلص  معهد  انشلء 

التدريب في املجلل الصحي .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 17 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1076.

9 0I

CANOCAF SARL

ZARI CHANGE - SARL
إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 
رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC

ZARI CHANGE - SARL »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 

الجن2ال أمزيلن، رقم 97 - 62000 

النلظور  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.7185

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الحـصص  تفـويت  عل   املصلسقة 

االوت ـلعـية املقررة بتلريخ 22 نوف 23 

مي ون،  زريوح  الدلسة  بين   2020

من  س ي2،  مبوزيلن  يحيى  زريوح 

زريوح  علي،  زريوح  الدلسة  م  وهة، 

حدن، من وهة أخر 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين مديي2 وديد للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص عل    :7 م   6 بند رقم 

حصة   1000( مي ون  زريوح  مليلي: 

 1000( يحيى  زريوح  اوت لعية(، 

حصة اوت لعية( ، زريوح علي )1000 

حدن  زريوح  اوت لعية(،  حصة 

بوزيلن  م  اوت لعية(  حصة   1000(

س ي2)1000 حصة اوت لعية(

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

حدن  زريوح  الديد  تعيين  مليلي: 

قبول  بعد  للشركة  محيد  ك دي2 

استقللة الديد الكعوا�سي مح د من 

مهلم التديي2 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 12 نون23 

2020 تحت رقم   35.

9 1I

COMPTAFFAIRES

 DAS RADIATEUR

D’AMEUBLEMENT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 DAS RADIATEUR

D’AMEUBLEMENT شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 80 شلرع 
موالي سلي لن رقم 5 الطلبق االمل 

عين الدبع  - 20000 الداراليضلء 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.26651

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 31 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 5 رقم  سلي لن  موالي  شلرع   80«

 20000  - الطلبق االمل عين الدبع  

مالس  »سمار  إج   املغرب«  الداراليضلء 

كلم  علي  بن  مو�سى  سيدي  حجللة 

 28800  - الربلط  طريق   23 00

املح دية  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 8 16.

9 2I

MASTERS CONSULTING

SOWEB
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MASTERS CONSULTING

32 زنقة البنفسج اقلمة الزيتونة 

مرس الدلطلن الدارالبيضلء ، 

0 201، الدارالبيضلء املغرب

SOWEB شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 217 شلرع 

ابراهيم الرمساني اقلمة الفتح الدار 

البيضلء - 20200 الدار البيضلء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.29 165

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 يوليوز   20 في  املؤرخ 

ذات مدؤملية محدمسة  حل شركة 

ذات الشريك الوحيد SOWEB  مبلغ 

معنوان  سرهم   200.000 رأس للهل 

217 شلرع ابراهيم  مقرهل اإلوت لعي 

الرمساني اقلمة الفتح الدار البيضلء - 

الدار البيضلء املغرب نتيجة   20200

ل : توقف النشلط التجلري.

م حدس مقر التصفية ب 217 شلرع 

ابراهيم الرمساني اقلمة الفتح الدار 

البيضلء  الدار   20200  - البيضلء 

املغرب. 

م عين:

الديد)ة( نزهة  مصلي م عنوانه)ا( 

الدار  معرمف  سيدي   62 زنقة   32

البيضلء  الدار   20300 البيضلء 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755928.

9 3I
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SBM GESTION & FISCAL SARL

L’ATELIER DU CACAO

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SBM GESTION & FISCAL SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT

 CENTRE RIAD ETG 1 N° 60 ،

20090، CASABLANCA MAROC

L’ATELIER DU CACAO شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 58 زنقة 

املرت�سى الطلبق الدفلي حي النخيل  

- 0 203 الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.L’ATELIER DU CACAO

صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الشوكالطة م الدكلكي2

املتلورة

االستي2اس م التصدير.

زنقة   58  : عنوان املقر االوت لعي 

املرت�سى الطلبق الدفلي حي النخيل  

- 0 203 الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة زينب املرني�سي 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة زينب املرني�سي عنوانه)ا( 
58 زنقة املرت�سى  حي النخيل  0 203 

الدارالبيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة زينب املرني�سي عنوانه)ا( 
58 زنقة املرت�سى  حي النخيل  0 203 

الدارالبيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756107.
9  I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE LA FERME
KOBLIANSKY

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االوت لعي للشركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطلبق الثللت شلرع الحدن 
الثلني أحداف أزرم ، 53100، أزرم 

املغرب
 SOCIETE LA FERME

KOBLIANSKY  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 32 

الطلبق الثللت شلرع الحدن الثلني  
- 53100 أزرم املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.951
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 02 ينلير 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
شلرع  الثللت  الطلبق   32 »رقم  من 
الحدن الثلني  - 53100 أزرم املغرب« 
إج  »أرض بن مو�سى أيت بلسوا أيت 

عبدي  - 356 5 ميدلت   املغرب ».

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

ينلير   29 بتلريخ  بلزرم   االبتدائية 

2020 تحت رقم 951.

9 5I

CANOCAF SARL

EURO TRANS KARPATICA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلضور

MAROC

 EURO TRANS KARPATICA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي أمالس 

مي ون ع لرة ب، الطلبق االمل رقم 

7  - 62000 النلضور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

21053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   07

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EURO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRANS KARPATICA

1/نقلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

/3 2/لوودتيك  للغي2  البضلئع 

الواسطة.

: حي أمالس  عنوان املقر االوت لعي 

الطلبق االمل رقم  مي ون ع لرة ب، 

7  - 62000 النلضور املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 TOMOIGA Simion الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   :  1.000

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

 TOMOIGA Simion الديد 

رمملنية   515100 رمملنية  عنوانه)ا( 

رمملنية.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 TOMOIGA Simion الديد 

رمملنية   515100 رمملنية  عنوانه)ا( 

رمملنية

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 12 نون23 

2020 تحت رقم 3 35.

9 6I

LOGIFIN

 EE SERVICE LOCATION

INDUSTRIE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 EE SERVICE LOCATION

INDUSTRIE شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  إقلمة 

العزيزية شلرع امل لكة العربية 

الدعوسية، طلبق 3 رقم 20  - 

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
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رقم التقييد في السجل التجلري : 

110361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 EE SERVICE LOCATION  :

.INDUSTRIE

تأوي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املعدات للصنلعة.

• التدامل

• أع لل مختلفة.

إقلمة    : االوت لعي  املقر  عنوان 

العربية  امل لكة  شلرع  العزيزية 

الدعوسية، طلبق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 50   : الدكوري  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

الديد وواس القر�سي :  50 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد رشيد الدكوري عنوانه)ا( 

 16 املج ع الدكني فضل هللا ع لرة 

رقم 22 90000 طنجة  املغرب.

عنوانه)ا(   القر�سي  وواس  الديد 

 90000 27 1 رقم  تجزئة ريلض أهال 

طنجة  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد رشيد الدكوري عنوانه)ا( 

 16 املج ع الدكني فضل هللا ع لرة 

رقم 22 90000 طنجة  املغرب

عنوانه)ا(   القر�سي  وواس  الديد 

 90000 27 1 رقم  تجزئة ريلض أهال 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 0 70.

9 7I

ائت لنية فيداكل، شركة ذات املدؤملية املحدمسة

INFO SYSTEME EL HAJEB
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ائت لنية فيداكل، شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

شلرع العركوب رقم 01- 772 

صندمق ال23يد رقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

INFO SYSTEME EL HAJEB شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

املسجد رقم 67 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

16639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   13

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 INFO  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.SYSTEME EL HAJEB

و يع   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 

اانشطة املتعلقة بلملعلوميلت.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الداخلة   73000  -  67 املسجد رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : اخبو  املصطفى  الديد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

500 حصة    : الديد البشي2 املدم 
بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد املصطفى اخبو عنوانه)ا( 
 28 رقم   10 زنقة  االمنية  تجزئة 

51000 الحلوب املغرب.
حي  الديد البشي2 املدم عنوانه)ا( 
الداخلة   70000  65 رقم  اغربيالت 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد املصطفى اخبو  عنوانه)ا( 
 28 رقم   10 زنقة  االمنية  تجزئة 

51000 الحلوب املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

نون23 2020 تحت رقم 1026.
9 8I

FICOGE AG

ADINAR TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FICOGE AG
رقم 22ع لرة افران3شلرع الحدن 
 AGADIR، 800000، التلنى اكلسير

AGADIR MAROC
ADINAR TRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم8 

ع لرة6 الطلبق االمل اقلمة الدعلسة 
3 الح  املح د  - 80000 اكلسير 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 
.3 979

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
شركة ذات   ADINAR TRANS حل 
رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

الطلبق  ع لرة6  رقم8  اإلوت لعي 

االمل اقلمة الدعلسة 3 الح  املح د  

- 80000 اكلسير املغرب نتيجة اللشر 

كة بدمن النشلط التجلر .

م عين:

م  اسنلر  اله   عبد  الديد)ة( 

عنوانه)ا( سمار سمتويلت تهل  80000 

تزنيت املغرب ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

رقم8  مفي   2020 أكتوبر   21 بتلريخ 

ع لرة6 الطلبق االمل اقلمة الدعلسة 

اكلسير   8000  - املح د   الح    3

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 97391.

950I

مكتب محلسبة

IRRI BFR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محلسبة

ع لرة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب

IRRI BFR شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي قصر أيت 

مدعوس مدغرة الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 3 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 IRRI  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BFR
ااشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة
تأسيس قنوات الري الفالحي.

عنوان املقر االوت لعي : قصر أيت 
 52000  - مدعوس مدغرة الرشيدية 

الرشيدية املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد رشيد عزيز :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد رشيد عزيز عنوانه)ا( قصر 
الرشيدية   52000 الريش  ع ر  أيت 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد رشيد عزيز عنوانه)ا( قصر 
الرشيدية   52000 الريش  ع ر  أيت 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1168.

951I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

HIMAYA SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC
HIMAYA SERVICES  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

تلرمسانت مركب أبراج طنجة ونلح 
6 مكتب رقم 13 مكرر، طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.102715
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم تعيين   2020 نون23   03 املؤرخ في 
مدي2 وديد للشركة الديد)ة( أبكري  

بشر  ك دي2 محيد
تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7003.

952I

مكتب محلسبة

TIKA IRRI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محلسبة
ع لرة 1  شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
TIKA IRRI شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي قصر 
القصبة القدي ة مركز مدغرة 

الرشيدية - 5200 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 3 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TIKA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.IRRI
آاشغلل   : غرض الشركة بإيجلز 

املختلفة
كراء اآلليلت

تلسيس قنوات الري الفالحي.

قصر   : االوت لعي  املقر  عنوان 

مدغرة  مركز  القدي ة  القصبة 

الرشيدية - 5200 الرشيدية املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : عزيز  سلي لن  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  عزيز  سلي لن  الديد 

الشعبة  حي  الرقم  6   05 الزنقة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  سلي لن  الديد 

الشعبة  حي  الرقم  6   05 الزنقة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1167.

953I

مكتب املحلسبة الصللحي

SOCIETE TOP SOL
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحلسبة الصللحي

زنقة املدينة املنورة ع لرة اليعقوبي 

الطلبق الثللث الشقة رقم 6 ، 

60000، مودة املغرب

SOCIETE TOP SOL »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع 

مح د الخلمس زنقة شبلط رقم 25 

- 60000 مودة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.3 581

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 03 شتن23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

الحصص:  تفويت  رقم  قرار 

تفويت  مليلي:  عل   ينص  الذي 

و يع الحصص امل لوكة من طرف 

الديدة رحو شهيدة الحلملة لبطلقة 

 FA112133 رقم  الوطنية  التعريف 

عنوانهل حي الحك ة زنقة االنشراح2 

1000حصة  اي  مودة  رقم39 

الديد  لفلئدة  سرهم   100 فئة  من 

رحوالحدن الح ل للبطلقة الوطنية 

بللزنقة02  رقمFA1621 8مالدلكن 

حي التقدم سيدي سلي لن   18 رقم 

بركلن,.

املدي2متعيين  استقللة  رقم  قرار 

مدي2 وديد للشركة: الذي ينص عل  

الحصص  و يع  تفويت  بعد  مليلي: 

الديدة  استلقللت  امل لوكة 

م  الشركة  تديي2  من  رحوشهيدة 

للحصص  الجديد  املللك  تعيين  تم 

الديد رحو الحدن ك دي2 للشركة

قرار رقم تحيين القلنون ااسل�سي 

بعد  الذي ينص عل  مليلي:  للشركة: 

تحيين  اوراء  تم  التفويت  ع لية 

للقلنون ااسل�سي للشركة.

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي  بند رقم الفصل الدلسس: 

راس لل  حدس  مليلي:  عل   ينص 

سرهم   100.000,00 في  الشركة 

فئة  من  حصة  اج 1000  مقد ة 

100,00 سرهم

الذي  الدلبع:  الفصل  رقم  بند 

رأس لل  حدس  مليلي:  عل   ينص 

سرهم   100.000,00 في  الشركة 

رحو  الديد  طرف  من  م لوكة 

الحدن.

عشر:  الثللث  الفصل  رقم  بند 

تعيين  تم  مليلي:  عل   ينص  الذي 

الديد رحو الحدن الحلمل للبطلقة 

مالدلكن   FA1621 8 رقم  الوطنية 

التقدم سيدي  حي  رقم18  بزنقة02 

سلي لن بركلن
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2786.

955I

TRANS IHBARN SARL

TRANS IHBARN SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRANS IHBARN SARL

  C 3 رقمB حي االمل 35 ع لرة

طنجة ، 90070، طنجة املغرب

TRANS IHBARN SARL شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي االمل 

35 ع لرة 3B رقم C  طنجة طنجة 

90070 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109673

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TRANS : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.IHBARN SARL

 Transport : غرض الشركة بإيجلز

 national et international de

.marchandises

عنوان املقر االوت لعي : حي االمل 

C  طنجة طنجة  رقم   3B ع لرة   35

90070 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديد بوشيلظ التيجلني 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 100  : الديد بوشيلظ التيجلني   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

التيجلني  بوشيلظ  الديد 

 TANGER, DR عنوانه)ا( 

 FERSSIOUA CR ET CAIDAT

  KSAR SGHIR FAHS ANJRA

.Tanger Maroc 9 152

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

التيجلني  بوشيلظ  الديد 

 TANGER, DR عنوانه)ا( 

 FERSSIOUA CR ET CAIDAT

  KSAR SGHIR FAHS ANJRA

tanger maroc 9 152

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

رقم  تحت   2020 نون23   13

. 061112002 231

957I

ste cofiguer sarl

EL AMRANI SALAM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

EL AMRANI SALAM شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي امللك 

املدمى - لويزت3-55 - تجزئة لويزت 

- 35100 ورسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.AMRANI SALAM

منعش   -  : غرض الشركة بإيجلز 

عقلري

-اشغلل مختلفة ام البنلء

- مجزئ.

امللك   : االوت لعي  املقر  عنوان 

املدمى - لويزت55-3 - تجزئة لويزت 

- 35100 ورسيف املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الدالم  عبد  الع راني  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الدالم  عبد  الع راني  الديد 

زنقة مح د البحرامي  عنوانه)ا(  2 

الدوي�سي  10999 الربلط املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد القند�سي مح د عنوانه)ا( 

ورسيف   35100 اللويزات  تجزئة 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بجرسيف   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 939/2020.

958I

fiduciaire al hayat

بضائع أربعي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

بضلئع أربعي شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

اامل2 إقلمة سفيلن س17 الطلبق2 

رقم261 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110293

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: بضلئع  اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

أربعي.

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع.

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

اامل2 إقلمة سفيلن س17 الطلبق2 

رقم261 - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الحدن  أربعي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : الحدن  أربعي  الديد 

بقي ة 100 سرهم.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

 1 الديد أربعي الحدن عنوانه)ا( 

زنقة سيكلرت 100 8 أمرمنج فرندل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 1 الديد أربعي الحدن عنوانه)ا( 

زنقة سيكلرت 100 8 أمرمنج فرندل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 110293.

960I

NCG EXPERTISE

PHARMA VERT SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PHARMA VERT SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي االزسهلر 2 

رقم 6 اقلمة البلكوري 15 االزسهلر 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.93585

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في  0 نون23 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

البلكوري  اقلمة   6 رقم   2 »االزسهلر 

15 االزسهلر مراكش - 0000  مراكش 

محل  س   2 »املدي2ة  إج   املغرب« 

  0000  - مراكش   128 رقم  تجلري 

مراكش  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117985.

961I

Sonrisa

STE TRAM 1ERE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

STE TRAM 1ERE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي :  شلرع 

املحيط رقم 175  - 52000 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.10253

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2018 سون23  في  2  املؤرخ 

شركة ذات   STE TRAM 1ERE حل 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

  175 شلرع املحيط رقم  اإلوت لعي  

- 52000 الرشيدية املغرب نتيجة ل- 

نقص الت ويل

- املنلفدة.

م عين:

مليكي  سيدي مح د   الديد)ة(  

  175 م عنوانه)ا(  شلرع املحيط رقم 

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

شلرع  مفي    2020 سون23   07 بتلريخ 

املحيط رقم 175  - 52000 الرشيدية 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 361.

963I

FINCOSA MARRAKECH

EPHYRA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

EPHYRA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 30 اقلمة 

ال23وين تلركة  - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.76595

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تقرر حل 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

مبلغ    EPHYRA الوحيد  الشريك 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

اقلمة ال23وين   30 مقرهل اإلوت لعي 

املغرب  مراكش    0000  - تلركة  

نتيجة ل :  انعدام النشلط.

م حدس مقر التصفية ب 30 اقلمة 

مراكش    0000  - تلركة   ال23وين 

املغرب. 

م عين:

م  نجيد  عبداملنعم   الديد)ة( 

عنوانه)ا( اقلمة يلس ين فيال رقم 85 

طريق الدار البيضلء  0000  مراكش 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117877.

96 I

FINCOSA MARRAKECH

 THE SUSTAINABLE
FACTORY

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 THE SUSTAINABLE FACTORY

شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 183 الحي 

الصنلعي سيدي غلنم مكتب رقم 15 

- 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.100355

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تقرر حل 

 THE شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مبلغ    SUSTAINABLE FACTORY
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي 183 الحي الصنلعي 

سيدي غلنم مكتب رقم 15 - 0000  

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشلط.

م حدس مقر التصفية ب 183 الحي 

الصنلعي سيدي غلنم مكتب رقم 15 

املغرب 0000  مراكش املغرب. 

م عين:

م  خلدمن  املهدي   الديد)ة( 
خلدمن  النلظورفيال  زنقة  عنوانه)ا( 
رقم 5 الحي الشتوي 0000  مراكش 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117878.

966I
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FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

ZAIM IMMOBILIER
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

  N°816 APPT N°3 1er ETAGE

 QUARTIER INDUSTIEL  AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ZAIM IMMOBILIER  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي تجزئة 

املدلر رقم 70 الطلبق 1 طريق اسفي 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

100 63

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

 ZAIM« من  الشركة  تد ية  تغيي2 

. »BAWABATI«  إج « IMMOBILIER

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  2  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 6 1176.

967I

FINCOSA MARRAKECH

 LES JARDINS ARABE DE LA

PALMERAIE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH

شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 LES JARDINS ARABE DE LA

PALMERAIE شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26، 27، 

28، 29، 30 م 31 سرب الفران م سرب 

البلدية سرب الدهب بلب سكللة  - 

0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.61613

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 01 يوليوز 2020 تقرر حل 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

 LES JARDINS الوحيد  الشريك 

مبلغ    ARABE DE LA PALMERAIE
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 

 ،29  ،28  ،27  ،26 مقرهل اإلوت لعي 

31 سرب الفران م سرب البلدية  30 م 

  0000  - سكللة   بلب  الدهب  سرب 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشلط.

م حدس مقر التصفية ب 26، 27، 

28، 29، 30 م 31 سرب الفران م سرب 

 - سكللة   بلب  الدهب  سرب  البلدية 

0000  مراكش املغرب. 

م عين:

نيكوال   ملري  فلبريس  الديد)ة( 
حلنوت البقلل  ريدبوجي م عنوانه)ا( 

سمار لكحيلي  0000  مراكش املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   11 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117118.

969I

بلهية كوندلي

)W.A.M PRESTIGE( وام 
بريستيج

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تفويت حصص

بلهية كوندلي

3  شلرع الزرقطوني رقم  وليز ، 

0000 ، مراكش البلد

)W.A.M PRESTIGE( مام بريدتيج 
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار لهنلء 
رقم 389 تلسلنطلت مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 
.92335

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   02 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( عبد هللا بوبكر 
حصة   500 مح د بلطوق الع وسي 
حصة   1.000 أصل  من  اوت لعية 
بضرامي  امل  )ة(  الديد  لفلئدة  

بتلريخ 02 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118059.
970I

FINCOSA MARRAKECH

BIVOUAC FAHD
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

BIVOUAC FAHD شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 183 الحي 
الصنلعي سيدي غلنم املكتب رقم 

 1 - 0000  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.101859

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2020 تقرر حل 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
  BIVOUAC FAHD الشريك الوحيد 
سرهم   100.000 رأس للهل  مبلغ 
الحي   183 معنوان مقرهل اإلوت لعي 

الصنلعي سيدي غلنم املكتب رقم  1 

 : مراكش املغرب نتيجة ل    0000  -

انعدام النشلط.

م حدس مقر التصفية ب 183 الحي 

الصنلعي سيدي غلنم املكتب رقم  1 

املغرب 0000  مراكش املغرب. 

م عين:

م  خلدمن  املهدي    الديد)ة( 
زنقة النلظور فيال خلدمن  عنوانه)ا( 
رقم 5 الحي الشتوي  0000  مراكش 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117876.

971I

FICOGE AG

RAFIQBETITE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FICOGE AG
رقم 22ع لرة افران3شلرع الحدن 

 AGADIR، 800000، التلنى اكلسير

AGADIR MAROC

RAFIQBETITE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 11 

ع لرة اسوليل شلرع الحدن التلنى - 

80000 اكلسير املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.37529

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

ذات  شركة   RAFIQBETITE حل 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

اسوليل  ع لرة   11 رقم  اإلوت لعي 

شلرع الحدن التلنى - 80000 اكلسير 

املغرب نتيجة لبدمن نشلط تجلر .
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م عين:
م  بتيت  مواز   ويل23  الديد)ة( 
 125 شقة  املل  مركب  عنوانه)ا( 
اكلسير   80000 شلرع الحدن التلنى 

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
 11 2020 مفي رقم  19 أكتوبر  بتلريخ 
ع لرة اسوليل شلرع الحدن التلنى - 

8000 اكلسير املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 97392.
973I

FINCOSA MARRAKECH

 LES JARDINS ARABES DE LA
PALMERAIE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 
املغرب

 LES JARDINS ARABES DE LA
PALMERAIE شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي : 26، 27، 
28، 29، 30 م 31 سرب الفران م سرب 

البلدية سرب الدهب بلب سكللة  - 
0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.61613
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 01 يوليوز 2020 تقرر حل 
 LES JARDINS ARABES DE LA
شركة ذات مدؤملية   PALMERAIE
محدمسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
معنوان  سرهم   10.000 رأس للهل 
 ،29  ،28  ،27  ،26 مقرهل اإلوت لعي 
31 سرب الفران م سرب البلدية  30 م 
  0000  - سكللة   بلب  الدهب  سرب 
النعدام  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشلط.

م عين:
نيكوال   ملري  فلبريس  الديد)ة( 
حلنوت البقلل  ريدبوجي م عنوانه)ا( 
سمار لكحيلي  0000  مراكش املغرب 

ك صفي )ة( للشركة.
م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
بتلريخ 06 أكتوبر 2020 مفي 26، 27، 
28، 29، 30 م 31 سرب الفران م سرب 
 - سكللة   بلب  الدهب  سرب  البلدية 

0000  مراكش املغرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118007.

97 I

COMPTAFFAIRES

SIMPLE WAY ONE
إعالن متعدس القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SIMPLE WAY ONE »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: شلرع عبد 

الكريم الخطلبي رقم 67 الطلبق 
الثلني - 28800 املح دية املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.17975
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2020
تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
 : ليصبح  التجلري  النشلط  تغيي2 
مأع لل  مختلفة  أع لل  في  مقلمل 

البنلء ـ بحوث التعدين
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
شلرع  من:  االوت لعي  املقر  تحويل 
عبد الكريم الخطلبي رقم 67 الطلبق 
إقلمة هند رقم  إج   الثلني املح دية 

36 عين حرمسة املح دية

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 
 100000 من  الشركة  رأس لل  رفع 

من  سرهم   5289000 إج   سرهم 

الحدلب الجلري للشريك الوحيد

عل   ينص  الذي  رقم  :  قرار 

من  الشركة  رأس لل  خفض  مليلي: 

5289000 سرهم إج  5000000 سرهم 

عن طريق امتصلص الخدلئر

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

 :7 -  6 -  5 -  2 بند رقم البند رقم 

الذي ينص عل  مليلي: تحيين النظلم 

ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1657.

975I

CDH AUDIT ET CONSEILS

RHAMA CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

RHAMA CAR   شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 19 مكرر 
زنقة ابو شعيب الدكلجي حي كوتيي - 

20060. الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.126913

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23   19 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

    RHAMA CAR الوحيد  الشريك 

سرهم   150.000 رأس للهل  مبلغ 
مكرر   19 اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 
 - زنقة ابو شعيب الدكلجي حي كوتيي 

20060. الدار البيضلء املغرب نتيجة 

ل : فقدان راس امللل.

م حدس مقر التصفية ب 19 مكرر 

 - زنقة ابو شعيب الدكلجي حي كوتيي 

20060. الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

الديد)ة( موالي الر�سى  املريني م 

عنوانه)ا( 19 زنقة ابو شعيب الدكلجي 

املغرب  البيضلء  الدار   .20060

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

بلملقر   : بللتصفية  املتعلقة  الوثلئق 

االوت لعي للشركة 19 مكرر زنقة ابو 

شعيب الدكلجي حي كوتيي

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 73 756.

977I

ات ل نية  املنى

بن ربيعة لالسكان
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ات ل نية  املنى

اقلمة سحلن الطلبق التلني زنقة 

عقبة بن نلفع ، 26100، برشيد 

املغرب

بن ربيعة لالسكلن شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم 90 

تجزئة اي نواساي الطلبق الثللث - 

26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

بن   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
ربيعة لالسكلن.

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

عنوان املقر االوت لعي : الرقم 90 

 - الثللث  الطلبق  اي نواساي  تجزئة 

26100 برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الحالمي  الرزاق  عبد  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الحالمي  الرزاق  عبد  الديد 
عنوانه)ا( 82 زنقة عالل بن عبد هللا 

26100 برشيد املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الحالمي  الرزاق  عبد  الديد 
عنوانه)ا( 82 زنقة عالل بن عبد هللا 

26100 برشيد املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1539.

978I

FINCOSA MARRAKECH

RYAD LAMHAMID
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مفلة شريك

FINCOSA MARRAKECH

شلرع عبد الكريم الخطلبي اقلمة 
رقية ع لرة 180 بلوك B الطلبق 

االمل الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

RYAD LAMHAMID  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي موقع 

اسكجور امللكية املد لة » ملك 

تهلمي« - 0000  مراكش املغرب.

مفلة شريك

رقم التقييد في السجل التجلري 

.69839

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم اإلعالم  املؤرخ في  0 نون23 

م  الدلخي  الطيب  الشريك  بوفلة 

 
ً
تبعل الورثة  عل   حصصه  توزيع 

شتن23   15 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بللشكل ااتي :

الديد)ة( ايوب الدلخي  ،   1.00 

حصة .

 502   ، امينة الدلخي   الديد)ة( 

حصة .

 267   ، فتيحة امغلر   الديد)ة( 

حصة .

  ، فلطنة ايت بندللم   الديد)ة( 

2.787 حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23  بتلريخ  0  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118098.

979I

ات ل نية  املنى

ك أف أم 42 سكن

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ات ل نية  املنى

اقلمة سحلن الطلبق التلني زنقة 

عقبة بن نلفع ، 26100، برشيد 

املغرب

ك أف أم 2  سكن شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  الرقم 

139 قيدلرية يلس ينة الطلبق 

الثلني حي يلس ينة  - 26100 برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

: ك أف  اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

أم 2  سكن.

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

الرقم    : االوت لعي  املقر  عنوان 

139 قيدلرية يلس ينة الطلبق الثلني 

حي يلس ينة  - 26100 برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد خليل فريس :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد مح د فريس :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فريس  خليل  الديد 
فلل  اقلمة  لعلج  البشي2  زنقة   27

ووجي طلبق 3 شقة 10 20102 الدار 

البيضلء املغرب.

الديد مح د فريس عنوانه)ا( 2  

الدار   20360 م ر بيكلص الرميطلج 

البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(   فريس  خليل  الديد 
فلل  اقلمة  لعلج  البشي2  زنقة   27

ووجي طلبق 3 شقة 10 20102 الدار 

البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1528.

980I

aice compta

 GROUPE SCOLAIRE ALBERT

JACQUARD
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 GROUPE SCOLAIRE ALBERT

JACQUARD  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي فلس 

املدينة الجديدة شلرع الشفشلمني 
رقم 23-25-27 - 30050 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   18

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 GROUPE SCOLAIRE ALBERT

. JACQUARD

مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

خلصة.

فلس   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الشفشلمني  شلرع  الجديدة  املدينة 
فلس   30050  -  23-25-27 رقم 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

1.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

 5000  : الرامي  خديجة  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.

 5000  : الرامي  فلط ة  الديدة 

بقي ة 100 سرهم.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة خديجة الرامي عنوانه)ا( 

شقة  0   269 ع لرة  الزبي2  تجزئة 

االفة 20000 البيضلء املغرب .

الرامي عنوانه)ا(  الديدة فلط ة 
فلس 25 رقم 8 زنقة إيلس ابن معلمية  

30050 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة خديجة الرامي عنوانه)ا( 

شقة  0   269 ع لرة  الزبي2  تجزئة 

االفة 20000 البيضلء املغرب

الرامي عنوانه)ا(  الديدة فلط ة 
فلس 25 رقم 8 زنقة إيلس ابن معلمية  

30050 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3507.

981I

YF CONSULTING SERVICES

FENNOUGTRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

FENNOUGTRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 

شلرع موالي عبد العزيز رقم   

إقلمة موالي عبد العزيز - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FENNOUGTRANS
-مقلمل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لنقل البضلئع  الوطني مالدمجي 

-مقلمل نقل اافراس

-مقلمل أع لل  متنوعة.

59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

موالي عبد العزيز رقم   إقلمة موالي 

القنيطرة   1 000  - العزيز  عبد 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد خللد فنوك :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد خللد فنوك : 1000 حصة 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  فنوك  خللد  الديد 
القنيطرة   713 رقم   5 تجزيئة الوفلء 

000 1 قنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  فنوك  خللد  الديد 
القنيطرة   713 رقم   5 تجزيئة الوفلء 

000 1 قنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 80377.

982I

credible consult

IP VISION
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

credible consult

 bd emile zola ، 20300، 325

casablanca maroc

IP VISION »شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: 219 

شلرع  مح د الزرقطوني  زامية شلرع  
إبراهيم  الرمساني الطلبق 7  رقم 
76 املعلريف        - 20330 الدار 

البيضلء   املغرب.
»مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.138385
ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 02 أكتوبر 2020
ااسل�سي  النظلم  مالءمة  تقرر 
القلنون:  مقتضيلت  مع  للشركة 

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
 17 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 262 75.
983I

ENERGIE ELECTRIQUE DE TAHADDART EET

 ENERGIE ELECTRIQUE DE
TAHADDART EET

شركة املدله ة
خفض رأس لل الشركة

 ENERGIE ELECTRIQUE DE
TAHADDART EET

 CENTRE IBN BATOUTA, AV,
 YOUSSEF IBN TACHEFINE

 3EME ETAGE BUREAU B3.10
 TANGER,25 ، 90000، TANGER

MAROC
 ENERGIE ELECTRIQUE DE
TAHADDART EET شركة 

املدله ة
 CENTRE, معنوان مقرهل اإلوت لعي
 IBN BATOUTA, AV YOUSSEF
 IBN TACHEFINE 3EME ETAGE
 BUREAU B3.10 TANGER,25 -
.90000 TANGER MAROC

خفض رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.19255
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تم   2020 نون23  في  2  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس لل  خفض 

أي  سرهم«   112.560.000« قدره 

إج   سرهم«   750. 00.000« من 

 : عن طريق  سرهم«   637.8 0.000«

تخفيض عدس  ااسهم.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   10 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236950.

98 I

شركة فيدمسو

STE LRBM SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدمسو

102 شلرع املوحدين الحدي ة ، 

32000، الحدي ة املغرب

STE LRBM SARL AU شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اودير 

العليل اودير امزمرن  - 32000 

الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   31

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LRBM SARL AU

مكتب    : بإيجلز  الشركة  غرض 

تص يم التحقيق مالبحث

مهندس خرسلنة.

اودير   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 32000  - امزمرن   اودير  العليل 

الحدي ة املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : شلبو  يلسين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : شلبو  يلسين  الديد   

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  شلبو  يلسين  الديد 

 32000 اودير   ت دقيذانت  حي 

الحدي ة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  شلبو  يلسين  الديد 

 32000 اودير   ت دقيذانت  حي 

الحدي ة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 560.

985I

COMPTABLE

شركة أبو الشتاء أنترناسيونال 

تريدنك
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

شركة أبو الشتلء أنت2نلسيونلل 

تريدنك شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تعلمنية 

الشوافع قيلسة سيدي بوبكر الحلج 
سوق أربعلء الغرب - 300 1 سوق 

ااربعلء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

26857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

أبو الشتلء أنت2نلسيونلل تريدنك.

: تصدير م  غرض الشركة بإيجلز 

إست2اس.

تعلمنية   : املقر االوت لعي  عنوان 

الشوافع قيلسة سيدي بوبكر الحلج 

سوق   1 300  - الغرب  سوق أربعلء 

ااربعلء الغرب املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد رضوان أبوالشتلء :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

أبوالشتلء  رضوان  الديد 

قيلسة  الشوافع  تعلمنية  عنوانه)ا( 

الشوافع سوق أربعلء الغرب 300 1 

سوق أربعلء الغرب املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

أبوالشتلء  رضوان  الديد 

قيلسة  الشوافع  تعلمنية  عنوانه)ا( 

الشوافع سوق أربعلء الغرب 300 1 

سوق االربعلء الغرب املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعلء  بدوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2020 نون23   27 بتلريخ 

.338/2020

986I

أفيلن

أفيان

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

مفلة شريك

أفيلن

الدار البيضلء 91 شلرع النلظور 

 Casablanca, عين الشق بولو

 Angle rues Ahmed Charci et

 Ali Abderrazak 2ème étage،

CASABLANCA ،20500 املغرب

أفيلن  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الدار 

البيضلء 91 شلرع النلظور عين 

 CASABLANCA 20500   الشق بولو

.CASABLANCA MAROC

مفلة شريك

رقم التقييد في السجل التجلري 

.120809

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم اإلعالم  23 نون23  املؤرخ في 

ملعيد أنجلر م توزيع  بوفلة الشريك  

لرسم   
ً
تبعل الورثة  عل   حصصه 

 2020 نون23   09 في  املؤرخ  اإلراثة 

بللشكل ااتي :

 189   ، أمزيل مح د   الديد)ة( 

حصة .

 189   ، أمزيل يوسف   الديد)ة( 

حصة .

  ، النلصر   أمزيل عبد  الديد)ة( 

189 حصة .

  ، الرحيم   عبد  أمزيل  الديد)ة( 

189 حصة .

 122   ، أمزيل سعيدة   الديد)ة( 

حصة .

 122   ، أمينة   أمزيل  الديد)ة( 

حصة .

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756560.

988I

cedre compta

CEDRE COMPTA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

CEDRE COMPTA شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 79 

زنقة 3القلهرة أحداف أزرم - 53100 

أزرم املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 01

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 نون23   12 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»100.000 سرهم« أي من »00.000  

عن  سرهم«   500.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بلزرم   االبتدائية 

2020 تحت رقم 01 .

989I

S.H EXPERTISE

Tex Tex Yassir
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

Tex Tex Yassir شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
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معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 
ل إقلمة لكورنيش 

ً
راك

ً
ون شلرع رك

ً
بورك

شقة رقم 1 الع لرة 2 - 20152 
البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 71289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 Tex  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Tex Yassir
تصنيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 
النديجية  املنتجلت  متدويق 

ماستي2اس متصدير.
حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
ل إقلمة لكورنيش 

ً
راك

ً
ون شلرع رك

ً
بورك

 20152  -  2 الع لرة   1 رقم  شقة 
البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد شلهبة عبدهللا 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد شلهبة عبدهللا عنوانه)ا( 
حي موالي عبدهللا  زنقة 263 رقم 65 

20152 البيضلء املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد شلهبة عبدهللا عنوانه)ا( 
حي موالي عبدهللا  زنقة 263 رقم 65 

20152 البيضلء املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.
991I

B VASTEXPO SARL AU  

STE B VASTEXPO SARL-AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B VASTEXPO SARL AU

2 شلرع قدو مداح ع لرة بنعص لن 

تلزة تلزة، 35000، تلزة املغرب

 STE B VASTEXPO SARL-AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 2 شلرع 

قدو مداح ع لرة بنعص لن تلزة  

تلزة  35000 تلزة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE B  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.VASTEXPO SARL-AU

 *  : بإيجلز  الشركة  غرض 

 NEGOCIANT

 SERVICES D’INFORMATION *

 COMMERCIALE

( ENTREPRENEUR DE(

شلرع   2  : عنوان املقر االوت لعي 

قدو مداح ع لرة بنعص لن تلزة  تلزة  

35000 تلزة املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 30.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

حصة   300   : الديد عزيز بلعلي 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بلعلي  عزيز  الديد 

تلزة  امديلة  تجزئة  الفتح  23حي 

35000 تلزة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 23 بلعلي عنوانه)ا(  الديد عزيز 

حي الفتح تجزئة امديلة تلزة 35000 

تلزة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  بتلزة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 538.

993I

مكتب تووة لل حلسبة

                             AAWFA AL HAYAT

اوفى الحياة
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب تووة لل حلسبة

شلرع املدي2ة زنقة 1 رقم 8 كل يم ، 

82000، كل يم املغرب

                             AAWFA AL HAYAT

امف  الحيلة شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

االمل شقة 155 بلوك 2-1 ع لرة 6 

حي الفرح 15 اكلسير - 80000 اكلسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

  871

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

AAWFA AL HAYAT                             امف  

الحيلة.

بيع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املنتوولت التج يلية

االستي2اس م التصدير 

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 6 ع لرة   2-1 بلوك   155 االمل شقة 

حي الفرح 15 اكلسير - 80000 اكلسير 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

10.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد مح د ع لس مح وس مح د 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د ع لس مح وس مح د 

عنوانه)ا( حي القدس اكلسير 80000 

اكلسير املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د ع لس مح وس مح د 

عنوانه)ا( حي القدس اكلسير 80000 

اكلسير املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   27 بتلريخ  التجلرية بلكلسير  

2020 تحت رقم 96881.

99 I

CANOCAF SARL

ASWAK ASSAADA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تقليص هدف الشركة

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 
رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC

ASWAK ASSAADA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
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معنوان مقرهل االوت لعي حي لعري 

الشيخ زنقة 88 رقم الع لرة 6 

الطلبق اامل  - 62000 النلظور 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

7803

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2020 تم حذف 

اانشطة التللية من نشلط الشركة 

الحلجي :

2/اامن  الحدائق  1/ح لية 

ماملراقبة مالح لية من الدرقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 25 نون23 

2020 تحت رقم 3627.

995I

CANOCAF SARL

ASWAK ASSAADA
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC

ASWAK ASSAADA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي لعري 

الشيخ زنقة 88 رقم الع لرة 6 

الطلبق اامل  - 62000 النلظور  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.7803

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

الرابعي  تفويت الديد )ة( مح د  

 50 أصل  من  اوت لعية  حصة   50

حصة لفلئدة  الديد )ة( رشيدة  بن 

العيدي بتلريخ 17 يوليوز 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 25 نون23 

2020 تحت رقم 3627.

997I

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

Best Montage BM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL DES C

 AVENUE EL MOKHTAR CITE EL

 ،QODS N°129 APP 04 ، 70000

العيون املغرب

Best Montage BM شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي املدي2ة 

الخضراء بلوك 3 رقم س 1  

الطلبق 01 املر�سى العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Best  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Montage BM

أع لل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التج يع مالدقلالت.

حي   : االوت لعي  املقر  عنوان 
املدي2ة الخضراء بلوك 3 رقم س 1  

 70000  - املر�سى العيون   01 الطلبق 

العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 -

 1000  : أمسعوس  مح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د أمسعوس عنوانه)ا( 
زنقة   57 رقم   01 سرب  الدالم  حي 

مكنلس   50080 ميدالن  تلمريرت 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د أمسعوس عنوانه)ا( 
زنقة   57 رقم   01 سرب  الدالم  حي 

مكنلس   50080 ميدالن  تلمريرت 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2931/2020.

999I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 STE KLABILI TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 STE KLABILI TRANSPORT SARL

AU شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب رقم 

28 الطلبق   مكلتب الصفلء شلرع 

موالي رشيد طريق صفرم - 30000  

فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KLABILI TRANSPORT SARL AU

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع .

مكتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الصفلء  مكلتب  الطلبق     28 رقم 

 - صفرم  طريق  رشيد  موالي  شلرع 

30000  فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : كالبيلي  أمين  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  كالبيلي  أمين  الديد 

زنقة 6 رقم 30 لعري الشيخ  62000 

النلظور املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  كالبيلي  أمين  الديد 

 62000 30 لعري الشيخ  6 رقم  زنقة 

النلظور املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   11 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3061.

1000I
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كواليتي فود اند بيفريج كمباني
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

توسيع نشلط الشركة 

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

كواليتي فوس اند بيفريج ك بلني  

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي تجزئة 

بويزكلرن -اقلمة افران الشقة 

رقم 19 الطلبق الرابع   - 0010  

مراكش املغرب.

توسيع نشلط الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.9 1 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 23 نون23 2020 ت ت إضلفة 

إج  نشلط الشركة  التللية  اانشطة 

الحلجي :

املتنوعة  االشغلل   في  مقلمل   -

مأشغلل البنلء.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   08 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم  11823.

1002I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت لنية الثقة العيون

LAAYOUNE

FISH COMPANY & TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت لنية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شلرع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

  FISH COMPANY & TRANS

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

املدي2ة الخضراء زنقة سيدي افني 
رقم 25 شقة رقم 01 املر�سى العيون. 

- 70002 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FISH  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

. COMPANY & TRANS

تجلرة   :  : بإيجلز  الشركة  غرض 

تجلرة   ، استي2اس متصدير  ااس لك. 

تصدير   ، تدويق   ، متجلرة  علمة 

 ، ااس لك  أنواع  و يع  ماستي2اس 
رأسيلت   ، القشريلت   ، الرخويلت 

اارول ، ااصداف البحرية ، س مغي2هل 

أم  املحلية   ، البحرية  املأكوالت  من 

املدتورسة عن طريق صيد ااس لك 

أم قوارب الصيد تج يد......

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
افني  سيدي  زنقة  الخضراء  املدي2ة 
رقم 25 شقة رقم 01 املر�سى العيون. 

- 70002 املر�سى العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : املومني  الديدة حدنلء 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة حدنلء املومني عنوانه)ا( 

الداخلة   الحدني  الحي   1355 رقم 

73000 الداخلة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  املومني  الديد حدنلء 

الداخلة   الحدني  الحي   1355 رقم 

73000 الداخلة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 2971.

100 I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 STE GENERAL MOTORS

HYBRIDES  الشركة العامة 

للمحركات الهجينة
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(

 ET DES AFFAIRES )EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE

إقلمة ونلن الرح ة الدالم 2 

ع لرة 1 شقة 3 اهل لغالم سيدي 

ال23نو�سي الدار البيضلء سيدي 

ال23نو�سي الدار البيضلء، 20500، 

الدار البيضلء املغرب

 STE GENERAL MOTORS

HYBRIDES  الشركة العلمة 

لل حركلت الهجينة شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

عبد هللا اإلبراهيم رقم  7، سيدي 

مومن الدار البيضلء - 20000 الدار 

البيضلء  املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81889

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

  GENERAL MOTORS HYBRIDES

الشركة العلمة لل حركلت الهجينة.

التجلرة    : غرض الشركة بإيجلز 

ماستغالل  استي2اس   ، علم  بشكل 

الهجينة  ماملواس  الغيلر  قطع  و يع 

لج يع املركبلت ماامزان الثقيلة ،

غيلر  قطع  متجلرة  مبيع  شراء   •

الديلرات الكهربلئية ، مكلفأة بيئية

املنتجلت  متدويق  توزيع   •

الهجينة في سالسل كبي2ة ، م ل يشي2 

 ، الهجينة  التكنولوويل  إطالق  إج  

مالتي ال تزال ، حتى يومنل هذا ، ااكث2 

كفلءة من نوعهل

• التشخيصلت الفنية مالهجينة ،

ااوزاء  سراسة متص يم و يع   •

ماملواس الهجينة مالبيئية ،

مالتدويق  مالتصنيع  التخزين   •

مالهجين ،

التجلرة في قطع غيلر الديلرات   •

مالدراولت النلرية الهجينة ،

)االستي2اس  الدملية  التجلرة   •

مالت ثيل  ماملشلركة  مالتصدير( 

مالد درة ،.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

سيدي  عبد هللا اإلبراهيم رقم  7، 

الدار   20000  - مومن الدار البيضلء 

البيضلء  املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بورتى  الديد بوو عة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

بورتى عنوانه)ا(  بوو عة  الديد 

 09 07 شقة  مدخل   02 إقلمة زينب 

سيدي مومن بللدار البيضلء 20000 

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بورتى عنوانه)ا(  بوو عة  الديد 

 09 07 شقة  مدخل   02 إقلمة زينب 

سيدي مومن بللدار البيضلء 20000 

الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 156331.

1005I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت لنية الثقة العيون

LAAYOUNE

TACHAFOUT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت لنية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شلرع عالل بن عبد هللا املر�سى 

العيون ، 72000، املر�سى العيون 

املغرب

TACHAFOUT شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

املدي2ة الخضراء زنقة يوسف 

بن تلشفين رقم 35 مكرر شقة 

03املر�سى العيون. - 70002 املر�سى 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TACHAFOUT

غرض الشركة بإيجلز : التجلرة في 

نقل  الديلرات املدتع لة مالجديدة. 

البضلئع أم املؤور أم الوكيل بللع ولة 

اي  ال23ي  النقل  ؛  الغي2  عن  نيلبة 

النقل  نوع.  أي  من  منتج  أم  بضلئع 

ال23ي للبضلئع لج يع االتجلهلت في 

املغرب مالخلرج ؛ التوسط في خدملت 

اللوودتية.  مالخدملت  النقل 

الخدملت  أم  املنلملة  و يع ع ليلت 

اللوودتية أم تأوي2 املركبلت املرتبطة 

بخدمة  مبلشر  غي2  أم  مبلشر  بشكل 

النقل.......

تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

بن  يوسف  زنقة  الخضراء  املدي2ة 

تلشفين رقم 35 مكرر شقة 03املر�سى 

العيون  املر�سى   70002  - العيون. 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : امكرمس  أح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  امكرمس  أح د  الديد 

تيزنيت  الدلحل  بعزة  سيدي  سمار 

85000 تزنيت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  امكرمس  أح د  الديد 

تيزنيت  الدلحل  بعزة  سيدي  سمار 

85000 تزنيت املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 2902/2020.

1006I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

KABI CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
رقم 8 زنقة 21 غشت الدوق 

القديم خريبكة ، 25000، خريبكة 

املغرب

KABI CONSTRUCTION شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الرقم  1 

الدوق القديم الطلبق الثلني بلوك 

س شلرع 21 غشت خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   2 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 KABI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.CONSTRUCTION

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلرات

أع لل مختلفة

التجلرة.

عنوان املقر االوت لعي : الرقم  1 
الثلني بلوك  الدوق القديم الطلبق 
 25000  - 21 غشت خريبكة  س شلرع 

خريبكة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
500 حصة    : الديد ك23امي مني2 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد الخطلبي عبد املجيد :  500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  مني2  ك23امي  الديد 
خريبكة  الفتح  تجزئة   1192 الرقم 

25000 خريبكة املغرب.
املجيد  عبد  الخطلبي  الديد 
عبد  شلرع  الرقم  119  عنوانه)ا( 
خريبكة  الفتح  حي  بوعبيد  الرحيم 

25000 خريبكة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مني2  ك23امي  الديد 
خريبكة  الفتح  تجزئة   1192 الرقم 

25000 خريبكة املغرب
املجيد  عبد  الخطلبي  الديد 
عبد  شلرع  الرقم  119  عنوانه)ا( 
خريبكة  الفتح  حي  بوعبيد  الرحيم 

25000 خريبكة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتلريخ 28 أكتوبر 

2020 تحت رقم 6 6.

1007I

مكتب املحلسبة الصللحي

SOCIETE LAMINAL
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحلسبة الصللحي
زنقة املدينة املنورة ع لرة اليعقوبي 

الطلبق الثللث الشقة رقم 6 ، 
60000، مودة املغرب

SOCIETE LAMINAL  »شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«
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معنوان مقرهل االوت لعي: زنقة خي23 

رقم18 حي النصر - 60000 مودة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.238 1

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 09 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

الحصص:  تفويت  رقم  قرار 

تفويت  مليلي:  عل   ينص  الذي 

و يع الحصص امل لوكة من طرف 

الديد لغري�سي عبد اللطيف لفلئدة 

الديدالحر�سي رشيد

قرار رقم تغيي2 املدي2: الذي ينص 

عل  مليلي: بعد تفويت و يع حصصه 

استقللة  قبول  ت ت  الشركة  في 

الديد لغري�سي عبد اللطيف متعيين 

املللك  الجديد للحصص مدي2 محيد 

للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي  الدلسس:  البند  رقم  بند 

رأس لل  حدس  مليلي:  عل   ينص 

الشركة في 10.000,00 سرهم قد ت 

اج  100 حصة من فئة 100,00 سرهم 

بند رقم البند الدلبع: الذي ينص 

الشركة  رأس لل  حدس  مليلي:   عل  

كلهل  م لوكة  سرهم   10.000,00 في 

للديد الحر�سي رشيد

بند رقم البند الثللث: الذي ينص 

تم تعيين الديد الحر�سي  عل  مليلي: 

رشيد الحلمل للبطلقة الوطنية رقم 

 91 رقم  في  مالدلكن  س650365 

ع لرة ب  اقلمة أملن املدي2ة فلس

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بوودة   التجلرية 

2020 تحت رقم 2787.

1009I

RADFID

زن مالس قطع السيارات
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

زن مللس قطع الديلرات  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10 زنقة 

الحرية الطلبق 03 الشقة 05  - 

20000 الدار البيضلء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.397685

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تقرر حل  18 شتن23  املؤرخ في 

املحدمسة  املدؤملية  ذات  شركة 

مبلغ  الديلرات    قطع  مللس  زن 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

الحرية  زنقة   10 اإلوت لعي  مقرهل 

الطلبق 03 الشقة 05  - 20000 الدار 

إفالس   : ل  نتيجة  املغرب  البيضلء 

الشركة معدم تحقيق أربلح .

زنقة   10 م حدس مقر التصفية ب 

 -   05 الشقة   03 الطلبق  الحرية 

20000 الدار البيضلء املغرب. 

م عين:

م  الزرماجي   علسل    الديد)ة( 
عنوانه)ا( حي املدي2ة 2 زنقة 8  رقم 

املغرب  البيضلء  الدار   20000   11

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 16 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750187.

1010I

ASTRO GAMING ACADEMY

 ASTRO GAMING

ACADEMY SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

ASTRO GAMING ACADEMY

مكتب 28، الطلبق  ، مكتب 

الصفلء، طريق صفرم، فلس ، 

30000، فلس املغرب

 ASTRO GAMING ACADEMY

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مكتب 28، 

الطلبق  ، مكتب الصفلء، طريق 

صفرم، فلس - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 993

 26 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ASTRO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.GAMING ACADEMY SARL

تنظيم   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الفيديو  ألعلب  متشغيل  متدويق 

مألعلب أخر .

مكتب   : االوت لعي  املقر  عنوان 

28، الطلبق  ، مكتب الصفلء، طريق 

صفرم، فلس - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ضيلء الدين الشلسجي :  50 

حصة بقي ة 5.000 سرهم للحصة .

 50   : بووطلط  سفيلن  الديد 

حصة بقي ة 5.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الشلسجي  الدين  ضيلء  الديد 

شلرع   ،2 مج ع   172 عنوانه)ا( 

بندفلر،  رشلس،  تقدي ة  فرندل، 

صفرم 31000 صفرم املغرب.

الديد سفيلن بووطلط عنوانه)ا( 

رشلس،  تقدي ة  فيالندا،  زنقة    07

صفرم   31000 صفرم  بندفلر، 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الشلسجي  الدين  ضيلء  الديد 

شلرع   ،2 مج ع   172 عنوانه)ا( 

بندفلر،  رشلس،  تقدي ة  فرندل، 

صفرم 31000 صفرم املغرب

الديد سفيلن بووطلط عنوانه)ا( 

رشلس،  تقدي ة  فيالندا،  زنقة    07

صفرم   31000 صفرم  بندفلر، 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

التجلرية بفلس  بتلريخ 25 نون23 2020 

تحت رقم 0311120023178 .

1011I

OMAR MM TRANS

OMAR MM TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OMAR MM TRANS

5 1 شلرع مح د الخلمس الطلبق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

OMAR MM TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 29 شلرع 

ع ر ابن العلص الطلبق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 



18251 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 OMAR : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.MM TRANS

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني م الدمجي للبضلئع.

29 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

 26 رقم   3 ع ر ابن العلص الطلبق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

1.000 حصة    : الديد سحو ع ر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

شلرع  الديد سحو ع ر عنوانه)ا( 

 18 رقم  ربح  تجزئة  رشيد  موالي 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

شلرع  الديد سحو ع ر عنوانه)ا( 

 18 رقم  ربح  تجزئة  رشيد  موالي 

طنجة 90000 طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236861.

1012I

MATCOMPTA SNC

AHDI TRANS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

AHDI TRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي حي 

الدريدية شلرع ااسارسة رقم 13 

الطلبق االمل  - 90000 طنجة .

تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.83313

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7111.

1013I

MATCOMPTA SNC

AHDI TRANS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

AHDI TRANS  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الدريدية شلرع ااسارسة رقم 13 

الطلبق االمل  - 90000 طنجة 

املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.83313

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم تعيين 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( الهليج 

نور الدين  ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7111.

1015I

MATCOMPTA SNC

AHDI TRANS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

AHDI TRANS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الدريدية شلرع ااسارسة رقم 13 

الطلبق االمل  - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.83313

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( مصطفى عهدي 

700 حصة اوت لعية من أصل 700 

نور الدين  )ة(  الديد  حصة لفلئدة  

الهلئج بتلريخ 12 أكتوبر 2020.

الدالم  عبد  )ة(  الديد  تفويت 

من  اوت لعية  حصة   300 عهدي 

)ة(  الديد  300 حصة لفلئدة   أصل 

أكتوبر   12 بتلريخ  الهلئج  الدين  نور 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   07 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7111.

1016I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

CHIADMA HOUSE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHIADMA HOUSE  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 27 زنقة 

عبد العزيز الفشتلجي - 000   

الصويرة املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 889

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

2020 تم تعيين  املؤرخ في  2 يوليوز 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

GENTIL SOPHIE ك دي2 آخر

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 08 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 307.

1018I

MATCOMPTA SNC

 FOURNITURES

 INDUSTRIELLES

 PROTECTION

INDIVIDUELLE  S.A.R.L A.U
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
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 FOURNITURES INDUSTRIELLES

  PROTECTION INDIVIDUELLE

S.A.R.L A.U شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل االوت لعي 69 

قيدلرية املجد شلرع فلس عبلس 

بن عبد هللا رقم 12 - 90000 طنجة 

املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

95651

الشريك  قرار  ب قت�سى   

نون23   03 في  املؤرخ  الوحيد 

الشركة  تد ية  تغيي2  تم   2020

 FOURNITURES« من 

 INDUSTRIELLES PROTECTION

 »INDIVIDUELLE  S.A.R.L A.U

 MAROC DISTRIBUTION« إج  

. »S.A.R.L A.U

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7117.

1020I

كلفجيد

 LABORATOIRE BOUTAM
D›ANALYSE MEDICALE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كلفجيد

86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضلء 

املغرب

 LABORATOIRE BOUTAM

D’ANALYSE MEDICALE شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي بوسكورة، 

تجزئة ازسهلر بلوك 1 شقة رقم 

13 الطلبق اامل - 27182 الدار 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 LABORATOIRE BOUTAM

.D’ANALYSE MEDICALE

مخت23   : بإيجلز  الشركة  غرض 

التحليالت الطبية .

عنوان املقر االوت لعي : بوسكورة، 

 13 شقة رقم   1 تجزئة ازسهلر بلوك 

الطلبق اامل - 27182 الدار البيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بوطعم  نزهة  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بوطعم  نزهة  الديدة 

 25 رقم   05 زنقة  سهلم  تجزئة 

البيضلء  الدار   20150 كلليفورني 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بوطعم  نزهة  الديدة 

 25 رقم   05 زنقة  سهلم  تجزئة 

البيضلء  الدار   20150 كلليفورني 

املغرب

 - بتلريخ  تم اإليداع القلنوني ب-  

تحت رقم -.

1021I

RIFDIA PROMEDIA

NOVA IMPORT EXPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

RIFDIA PROMEDIA

سمار اسمسمحن بني شيكر ، 62000، 

النلظور املغرب

NOVA IMPORT EXPORT شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

النع ة رقم 2  - 62000 النلظور 

املغرب.

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.190 3

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 سون23   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»200.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   300.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3673.

1023I

موثقة

كروند موالن فا�سي
إعالن متعدس القرارات

موثقة

27 شلرع عبدهللا ابن يلسين مكتب 

رقم 5 الطلبق االمل بلفدير البيضلء 

، 10310، الدارالبيضلء املغرب

كرمند موالن فل�سي »شركة  

املدله ة«

معنوان مقرهل االوت لعي: زامية زنقة 

اي يل برانت م لويس في2ي - 20310 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: -.

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 05 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

منح صالحيلت خلصة لرئيس مجلس 

االسارة الديد اسريس ح دي

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم **: الذي ينص عل  مليلي: 

**

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 13 756.

102 I

ETAC

MAZADRO SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETAC

 RES LINA RUE TANTAN RES

 LINA RUE TANTAN، 90000،

Tanger maroc

MAZADRO SARL AU شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

 Av My Ali معنوان مقرهل اإلوت لعي

 chrif N° 169 RDC étage  Tanger

- 90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109515

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.MAZADRO SARL AU
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 vente et : غرض الشركة بإيجلز 

 commercialisation des produits

. sanitaires et quincailleries

 Av My Ali : عنوان املقر االوت لعي

 chrif N° 169 RDC étage  Tanger -

.90000 TANGER MAROC

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

 FATIMA EZZAHRAN الديدة 

 Av My عنوانه)ا(   LEMZZALI

 Ali chrif N° 169  étage  Tanger

.90000 TANGER MAROC

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 ABDELKHALAK الديد 

 Av My Ali chrif )عنوانه)ا MAZALI

 N° 169  étage  Tanger 90000

TANGER MAROC

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   10 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم -.

1025I

STE SUD EST GESTION SARL

BENYEDIR TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 الع لرة 99 شلرع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

BENYEDIR TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي قصر 

بور اخيت ملعب كل ي ة - 52250 

كل ي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   2 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BENYEDIR TRANS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اامتعة لحدلب الغي2،

التصدير م االست2اس.

قصر   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 52250  - بور اخيت ملعب كل ي ة 

كل ي ة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد بن يدير اسريس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد بن يدير اسريس عنوانه)ا( 

 02 تجزئة عين العلطي   16 فيال رقم 

52000 الرشيدية املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد بن يدير اسريس عنوانه)ا( 

 02 تجزئة عين العلطي   16 فيال رقم 

52000 الرشيدية املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1181.

1026I

NOBLACTION

O KINESIS CARE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقلمة اامي2ة 

3 الطلبق اامل رقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب

O KINESIS CARE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الزرقطوني 

638 منلرة وليز املحلميد مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 O  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.KINESIS CARE

مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الت2ميض الطبي.

 : االوت لعي  املقر  عنوان 

638 منلرة وليز املحلميد  الزرقطوني 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : أيت بلبل   الديدة مفلء 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  أيت بلبل   الديدة مفلء 

مراكش   170 رقم  تلشفين  بن  حي 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  أيت بلبل   الديدة مفلء 

مراكش   170 رقم  تلشفين  بن  حي 

0000  مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118197.

1027I

NOBLACTION

LILYA BUSINESS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقلمة اامي2ة 

3 الطلبق اامل رقم 15، 0000 ، 

مراكش املغرب

LILYA BUSINESS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل رقم 

121 الطلبق الدفلي تقلطع زنقة 

ابوبكر الصديق مزنقة االسارسة - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   13

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LILYA  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.BUSINESS
غرض الشركة بإيجلز : مطعم

مقهى.
عنوان املقر االوت لعي : محل رقم 
زنقة  تقلطع  الدفلي  الطلبق   121
 - االسارسة  مزنقة  الصديق  ابوبكر 

0000  مراكش املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : العليوز  هد   الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  العليوز  هد   الديدة 
 21 شقة   6 شلرع مح د بركة طلبق 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  العليوز  هد   الديدة 
 21 شقة   6 شلرع مح د بركة طلبق 

تطوان 93000 تطوان املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 117975.

1028I

MOUSSAOUI HAJJI

DALIA COMERCE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
DALIA COMERCE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 

الدفلي رقم 75 حي الد لر الجرف - 
52350 الجرف املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   05

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 DALIA : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.COMERCE

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

تصنيع محدات التغليف 

تلور في مواس البنلء 

مقلملة في التشغيل

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 

75 حي الد لر الجرف -  الدفلي رقم 

52350 الجرف املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة بوصحلبي سكينة  :  500 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

 500   : الديد بوصحلبي يونس  

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

سكينة   بوصحلبي  الديدة 
عنوانه)ا( رقم 3 1 حي الد لرالجرف 

52350 الجرف املغرب.

الديد بوصحلبي يونس عنوانه)ا( 
 52350 الد لرالجرف  حي   75 رقم 

الجرف املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

سكينة   بوصحلبي  الديدة 
عنوانه)ا( رقم 3 1 حي الد لرالجرف 

52350 الجرف املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1170.

1029I

UNIVERS GESTION CONSEILS

عبد الرحيم القروطي
عقد تديي2 حر اصل تجلري )ااشخلص 

الطبيعيون(

عقد تديي2 حر اصل تجلري

عبد الرحيم القرمطي

 02 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

عبد  أعطى الديد)ة(    2020 يوليوز 

الرحيم القرمطي الحلمل )ة( للبطلقة 

املسجل   Z20313    رقم الوطنية 

بللسجل التجلري 190 12 بلملحك ة 

التجلرية ب راكش حق التديي2 الحر 

ع لرة  ب  الكلئن  التجلري  لألصل 

عالل  شلرع  املتجر9  رقم  وواهر 

املغرب  مراكش    0000  - الفل�سي 

الحلمل  هينوط  الصديق  للديد)ة( 

  E 69129   ة( للبطلقة الوطنية رقم(

غشت   01 من  تبتدئ  سنة   2 ملدة 

 2022 يوليوز   31 في  تنتهي  م   2020

مقلبل مبلغ شهري 3.000  سرهم.

1030I

HK CONSULTING

SOA BUILDING SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

SOA BUILDING SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10 زنقة 

الحرية الطلبق الثللت املكتب رقم 5 

- 20100 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SOA  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BUILDING SARL

اإلنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 

املعلمالت  ع ومل و يع  م  العقلري، 

املللية،  أم  الصنلعية  أم  التجلرية 
تكون  قد  التي  العقلرية  أم  املنقولة 

مرتبطة بشكل مبلشر أم غي2 مبلشر 

في  تدلهم  التي  أم  الشركة  بهدف 

تطورهل.
زنقة   10  : عنوان املقر االوت لعي 

الحرية الطلبق الثللت املكتب رقم 5 - 

20100 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد خزينة صالح :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد خزينة أسلمة :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد خزينة أيوب :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   صالح  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء  املغرب.

عنوانه)ا(   أسلمة  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(   أيوب  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(   صالح  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء  املغرب

عنوانه)ا(   أسلمة  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء  املغرب
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عنوانه)ا(   أيوب  خزينة  الديد 
سيدي  رقم     1 تجزئة ااملن زنقة 

مومن 00 20 الدار البيضلء  املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756739.

1031I

OUHAMMID MOHAMED

درعا كراج
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA

 CASABLANCA، 20230،

CASABLANCA MAROC

سرعل كراج  شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

اح د املجلطي اقلمة لزالب الطبق 

1 الرقم 8 املعلريف  الدار البيضلء 

27000 الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 817 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

سرعل   : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

كراج .

ميكلنيك   : غرض الشركة بإيجلز 

علم.

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الطبق  لزالب  اقلمة  املجلطي  اح د 

الدار البيضلء  املعلريف    8 الرقم   1

27000 الدار البيضلء املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد إس لعيل ع ري :  333,33 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 333,33   : شوقي  ح يد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

  : مهالل   الرزاق  عبد  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   333,3 

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد إس لعيل ع ري عنوانه)ا( 

 16 رقم   98 بلوك  مريم  اللة  حي 

البيضلء  الدار   20670 البيضلء 

املغرب .

عنوانه)ا(  شوقي  ح يد  الديد 

البيضلء   23 رقم   23 حي الفرح زنقة 

20552 الدار البيضلء املغرب .

مهالل   الرزاق  عبد  الديد 

 1531 تجزئة املدي2ة رقم  عنوانه)ا( 

برشيد    26202 الدرمة برشيد  /ج3 

املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد إس لعيل ع ري عنوانه)ا( 

 16 رقم   98 بلوك  مريم  اللة  حي 

البيضلء  الدار   20670 البيضلء 

املغرب 

عنوانه)ا(  شوقي  ح يد  الديد 

البيضلء   23 رقم   23 حي الفرح زنقة 

20552 الدار البيضلء املغرب 

مهالل   الرزاق  عبد  الديد 

 1531 تجزئة املدي2ة رقم  عنوانه)ا( 

برشيد    26202 الدرمة برشيد  /ج3 

املغرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  729729 .

1032I

CANOCAF SARL

SAL-AMZ DISTRIBUTION
إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 
رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC

 SAL-AMZ DISTRIBUTION

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: سمار 

لغريبة بوعرك  - 62702 النلظور  

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجلري: 

.20159

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في  0 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

الحـصص  تفـويت  عل   املصلسقة 

االوت ـلعـية املقررة بتلريخ  0 نوف 23 

2020 بين الديد أملزمز صالح الدين،  
من وهة، م الديد عبد الجبلر الفلري 

من وهة أخر .

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تعيين مدي2 وديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

مالئ ة النظلم ااسل�سي للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

الذي ينص عل    :7 م   6 بند رقم 

 500( الدين  صالح  أملزمز  مليلي: 

الجبلر  عبد  م  اوت لعية(  حصة 

الفلري )500 حصة اوت لعية(

عل   ينص  الذي   :16 رقم  بند 

تعيين الديدين أملزمز صالح  مليلي: 

الدين م عبد الجبلر الفلري ك دي2ين 

للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللنلضور  بتلريخ 26 نون23 

2020 تحت رقم 8 36.

1033I

Arithmetic Compta 

 BOMBUS( بومبيس ترونسبور

)TRANSPORT
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

Arithmetic Compta

117 شلرع موالي عبد العزيز )اقلمة 

الريلن( املكتب رقم   ، 000 1، 

القنيطرة املغرب

 BOMBUS( بومبيس ترمندبور

TRANSPORT( شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 101 شلرع 

موالي عبد العزيز إقلمة سنوبر رقم 

  القنيطرة - 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

576 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 BOMBUS( ترمندبور  بومبيس 

.(TRANSPORT

نقل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

النقل   / البضلئع  نقل   / املوظفين 

املدر�سي.

 101  : االوت لعي  املقر  عنوان 

شلرع موالي عبد العزيز إقلمة سنوبر 
القنيطرة   1 000  - القنيطرة  رقم   

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : ولما   بوسلهلم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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الديد عبد اللطيف ولما  :  500 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد بوسلهلم ولما  
 1 000 املنلصرة  العربي  أمالس  سمار 

القنيطرة املغرب.
ولما  اللطيف  عبد  الديد 
سمار أمالس العربي املنلصرة  عنوانه)ا( 

000 1 القنيطرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  الديد بوسلهلم ولما  
 1 000 املنلصرة  العربي  أمالس  سمار 

القنيطرة املغرب
ولما  اللطيف  عبد  الديد 
سمار أمالس العربي املنلصرة  عنوانه)ا( 

000 1 القنيطرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتلريخ  االبتدائية بللقنيطرة  

رقم -.
103 I

ste L-BERKIA TRANS SARL AU

L-BERKIA TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste L-BERKIA TRANS SARL AU
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
L-BERKIA TRANS  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي لالمي ونة 
املركز سوق الثالء الغرب - 152 1 

لالمي ونة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
26861

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. L-BERKIA TRANS
نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املسخدمين.
عنوان املقر االوت لعي : لالمي ونة 
 1 152  - الغرب  املركز سوق الثالء 

لالمي ونة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس لل  مبلغ 

10.000.000 سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : لعربي   برقية  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد برقية لعربي عنوانه)ا( سمار 
مالس وعيدي بحلرة مالس عيلس سوق 
مالس  بحلرة   1 152 الغرب  االربعلء 

عيلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد برقية لعربي عنوانه)ا( سمار 
مالس وعيدي بحلرة مالس عيلس سوق 
مالس  بحلرة   1 152 الغرب  االربعلء 

عيلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعلء  بدوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2020 سون23   08 بتلريخ 

.557
1035I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة العيون الدلقية 

الح راء

 CHAMS DECORATION
PUBLICITAIRE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة 

العيون الدلقية الح راء

صندمق ال23يد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 CHAMS DECORATION

PUBLICITAIRE  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابو 

القلسم الزيلني رقم 37 - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   0 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 CHAMS DECORATION  :

. PUBLICITAIRE

إنشلء   : بإيجلز  الشركة  غرض 

لوحة

الفتلت

طبلعة رق ية

النقش مالطحن بللليزر

تعليم الديلرة

تكدية ماوهة
زينة ودارية

تجلرة االستي2اس مالتصدير

خدمة القطع بلستخدام الحلسب 

اآلجي

عنوان املقر االوت لعي : شلرع ابو 

 70000  -  37 رقم  الزيلني  القلسم 

العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

ش س  مح وس   مح د  الديد 
 100 حصة بقي ة   1.000   : الدين 

. سرهم للحصة 
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

: مصفلت ممواطن الشركلء 
ش س  مح وس   مح د  الديد 
رقم  الندر  زنقة  عنوانه)ا(  الدين 
 70000  02 الرملة  خط  حي   1 

العيون املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
ش س  مح وس   مح د  الديد 
رقم  الندر  زنقة  عنوانه)ا(  الدين 
 70000  02 الرملة  خط  حي   1 

العيون املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
11 نون23  االبتدائية بللعيون  بتلريخ 

.2688/2020 2020 تحت رقم 
1037I

Espace amghar

AIR EAU ELEC
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

Espace amghar
 hay el amal 1 rue azzouhour n
 171 rdc tit mellil casablanca ،

20640، casablanca maroc
AIR EAU ELEC شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 202 

شلرع  عبد املومن رقم 5 الطلبق 
الدفلي الدار البيضلء - 20000  

الدار البيضلء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 05859

العلم  الج ع  ب قت�سى 
أكتوبر   01 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
ذات  شركة  حل  تقرر   2020
 AIR EAU املحدمسة  املدؤملية 
 100.000 رأس للهل  مبلغ    ELEC
اإلوت لعي  مقرهل  معنوان  سرهم 
 5 رقم  املومن  عبد  شلرع    202
البيضلء  الدار  الدفلي  الطلبق 
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املغرب  البيضلء  الدار    20000  -

نتيجة ل : حل الشركة.

 202 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

الطلبق   5 رقم  املومن  عبد  شلرع  

الدفلي الدار البيضلء - 20000  الدار 

البيضلء املغرب. 

م عين:
م  رضوان  نلوم   الديد)ة( 

  1626 الرقم   3 الشطر  عنوانه)ا( 

البيضلء  الهراميين  الدفلي  الطلبق 

املغرب  البيضلء  الدار    20000

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756762.

1038I

audilex accounting

ZAT HUILERIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

ZAT HUILERIE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار إمين  
رك تيديلي مفديوة ايت امرير الحوز 

- 2050  ايت امرير الحوز املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.103907

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 سون23   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»500.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   600.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118275.

10 0I

MOUSSAOUI HAJJI

GRIBO TRAV
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
GRIBO TRAV شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي قصر 

حنلبو عرب صبلح غريس أرفوس - 
52200 أرفوس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1 357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 GRIBO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.TRAV
غرض الشركة بإيجلز : مقلملة في 

ااشغلل املختلفة  أم البنلء 
مقلمل أنلبيب الصرف الصحي 

قصر   : االوت لعي  املقر  عنوان 
 - أرفوس  غريس  صبلح  عرب  حنلبو 

52200 أرفوس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : بوغلنم   رضوان  الديد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .
الديد عبد الحكيم كريني  :  500 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد رضوان بوغلنم  عنوانه)ا( 
أرفوس   ز  ص  ع  الطللب  مالس  قصر 

52200 ارفوس املغرب.
كريني   الحكيم  عبد  الديد 
عرب  فزنل  حنلبو  قصر  عنوانه)ا( 

الصبلح 52200 ارفوس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد رضوان بوغلنم  عنوانه)ا( 
أرفوس   ز  ص  ع  الطللب  مالس  قصر 

52200 أرفوس املغرب
كريني   الحكيم  عبد  الديد 
عرب  فزنل  حنلبو  قصر  عنوانه)ا( 

الصبلح 52200 أرفوس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1180.

10 1I

MULTIDECOR

ملتيديكور
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ملتيديكور
12 حي خللد ابن الوليد الطلبق 
3 رقم 6 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
ملتيديكور شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 12 حي 

خللد ابن الوليد الطلبق 3 ع لرة 6 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.86355
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2020 نون23   16 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
مصطفى   )ة(  الديد  تفويت 
من  اوت لعية  حصة   100 اخزان 
)ة(  الديد  100 حصة لفلئدة   أصل 
19 سون23  الحدين  بويفرامي بتلريخ 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
سون23   03 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7015.
10 2I

 centre de developpment profesionnel des

competences

MAROCEAN
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
MAROCEAN شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 
املرابطين بلوك س رقم 127 حي 

املدتقبل العيون  - 70000 العيون 
املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.25921
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في  0 سون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 127 »زنقة املرابطين بلوك س رقم 
 70000  - العيون   املدتقبل  حي 
»املنطقة  إج   املغرب«  العيون 
 70000  - العيون  الصنلعية املر�سى 

العيون  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بللعيون  بتلريخ  0 سون23 

2020 تحت رقم 5/2020 29.
10 3I

somadik

 STE ABOUZID
 AMENAGEMENT TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
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maroc

 STE ABOUZID AMENAGEMENT

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 
اسكيكي ة رقم 386 حي الحجري 

العيون - 7000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

33669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   16

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 ABOUZID AMENAGEMENT

.TRAVAUX DIVERS

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء .

شلرع   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الحجري  حي   386 رقم  اسكيكي ة 

العيون - 7000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ايوب ابوزيد :  250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 750   : ابوزيد  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 الديد ايوب ابوزيد : 250 بقي ة 

100 سرهم.

 750  : ابوزيد  هللا  عبد  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ابوزيد  ايوب  الديد 

الدراركة   110 رقم  مدكينة  تجزئة 

اكلسير 7000 العيون املغرب.

الديد عبد هللا ابوزيد عنوانه)ا( 

حي تلزرمت القدي ة امنتلنوت 7000 

العيون املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد هللا ابوزيد عنوانه)ا( 

حي تلزرمت القدي ة امنتلنوت 7000 

العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23  بتلريخ  0  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2633.

10 6I

CANOCAF SARL

SOCIETE MADAINE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

CANOCAF SARL

شلرع الجيش امللكي زنقة الخندلء 

رقم 7 الطلبق الثلني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،النلظور

MAROC

SOCIETE MADAINE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية شلرع 

مو�سى بن نصي2 م شلرع مول ي علي 

الشريف رقم 57 - 62000 النلظور  

املغرب .

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2020 نون23   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»100.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   200.000« إج   سرهم« 

طريق :  -.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3708.

10 9I

RIFDIA PROMEDIA

waed ghazza import export

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

حل شركة

RIFDIA PROMEDIA

سمار اسمسمحن بني شيكر ، 62000، 

النلظور املغرب

 waed ghazza import export

شركة ذات املدؤملية املحدمسة)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

لعرامات العرمي - 62550 النلظور 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.6311

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

waed ghazza import export  مبلغ 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي حي لعرامات العرمي 

 : النلظور املغرب نتيجة ل   62550 -

انعدام املداخيل.

حي  ب  التصفية  مقر  حدس  م 

النلظور   62550  - العرمي  لعرامات 

املغرب. 

م عين:

م  لعزيبي  يوسف   الديد)ة( 

عنوانه)ا( سمار امالس عي�سى تزطوطين 

62550 النلظور املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم  367.

1050I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

DONAKA

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°32 ,

 3EME ETAGE TANGER، 90000،

TANGER maroc

DONAKA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي الدالم 

م/ب زنقة 1 رقم 1   - 92150 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

2765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   16

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DONAKA

غرض الشركة بإيجلز : - اإلستي2اس 

مالتصدير.

- بيع متوزيع ااسمات اإللكت2منية 

بصفة علمة.

- بيع مصيلنة ااسمات اإللكت2منية.

-أع لل الت وين بصفة علمة..

عنوان املقر االوت لعي : حي الدالم 

م/ب زنقة 1 رقم 1   - 92150 القصر 

الكبي2 املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد أشرف الجعلسي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد أشرف الجعلسي عنوانه)ا( 
   1 رقم   1 زنقة  م/ب  الدالم  حي 

92150 القصر الكبي2 املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد أشرف الجعلسي عنوانه)ا( 
   1 رقم   1 زنقة  م/ب  الدالم  حي 

92150 القصر الكبي2 املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  االبتدائية بللقصر الكبي2  

سون23 2020 تحت رقم 583.

1051I

سلويس كوندلي

مصحة ميموزا
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

سلويس كوندلي

مكلتب املنلرة شلرع عالل ابن عبد 

هللا الطلبق الثللث رقم 36 فلس ، 

30000، فلس املغرب

مصحة مي وزا شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

مح د الدالمي رقم 55، إقلمة 

مكلتب الحدائق، الطلبق اامل، 

مكتب رقم 5 - 30000 فلس  املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.62755

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 نون23   20 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   1.000.000«

»1.000.000 سرهم« إج  »2.000.000 

مقلصة  إوراء    : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار م 

املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   03 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 52 3.

1052I

LARY BUSINESS

YIN & YANG FES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

LARY BUSINESS
28 زنقت العرعلر ط  ش7 ، 
20090، الدار البيضلء املغرب

YIN & YANG FES  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

فلدطين اقلمة الحرية ب8 ط  ر8 - 
30000 فلس املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.5 367
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 16 شتن23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
ب8  الحرية  اقلمة  فلدطين  »شلرع 
إج   فلس املغرب«   30000  - ر8  ط  
 - اي وزار  طريق  اهال  تجزئة  »ن5 

30050 فلس  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   16 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3127.

1053I

NCG EXPERTISE

DIGITAL GURU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

DIGITAL GURU  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

يعقوب املنصور شلرع منصور 

اليعقوب م خللد بن الوليد ع لرة س 

شقة رقم 10 كليز مراكش مراكش 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109099

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. DIGITAL GURU

مكللة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

 / استي2اس   - اتصلالت متدويق رقمي 

تصدير )أساء تلور أم مسيط( - سراسة 

متص يم إسارة مواقع الويب أم غي2هل..

اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

منصور  شلرع  املنصور  يعقوب 

اليعقوب م خللد بن الوليد ع لرة س 

مراكش  مراكش  كليز   10 رقم  شقة 

0000  مراكش املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : اجي  الديدة سوسن عبد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة سوسن عبد اجي عنوانه)ا( 

مراكش   62 فيال  االزسهلر  تجزئة 

0000  مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة سوسن عبد اجي عنوانه)ا( 
مراكش   62 فيال  االزسهلر  تجزئة 

0000  مراكش املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118218.

1055I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

اركصوالر
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE
 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ
 MARRAKECH .، 40000،
MARRAKECH MAROC

اركصوالر شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 
املدلر املحل س رقم  92 طريق 
اسفي مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

109065
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

اركصوالر.
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجلز 
الطلقة  معدات  متركيب  ماستي2اس 

الش دية.
تجزئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
طريق  رقم  92  س  املحل  املدلر 
مراكش    0000  - مراكش  اسفي 

املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

50 حصة    : الديد يوسف البلز 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

 50   : تغزمان  بوو عة  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد يوسف البلز عنوانه)ا( حي 

ب  ع لرة  املنصورية  اقلمة  القدس 

 20620 ال23نو�سي البيضلء   8 م رقم 

الدار البيضلء املغرب.

الديد بوو عة تغزمان عنوانه)ا( 

حي الفالح شلرع العقيد العالم رقم 9 

20620 الدار البيضلء  الدار البيضلء 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف البلز عنوانه)ا( حي 

ب  ع لرة  املنصورية  اقلمة  القدس 

 20620 ال23نو�سي البيضلء   8 م رقم 

الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   02 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118201.

1056I

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE EL MOURABITOUN

CAR
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

 STE EL MOURABITOUN CAR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي حي 

الكندي شلرع الفرابي رقم 62  - 

62000 النلظور .

تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.18209

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تحويل   2020 نون23   16 املؤرخ في 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3696.

1057I

FOR NEGOCE

ADVANCETECH

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شلرع ام الدعد 

الرقم 31 ، 70000، العيون املغرب

ADVANCETECH شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي شلرع مكة 

زنقة الدرم ع لرة رقم 65 شقة رقم 

01 العيون. - 70000 العيون .

تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.13733

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تحويل   2020 نون23   27 املؤرخ في 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 07 سون23 

2020 تحت رقم 2970/2020.

1058I

RIFDIA PROMEDIA

 WAED GHAZZA IMPORT

EXPORT

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

RIFDIA PROMEDIA

سمار اسمسمحن بني شيكر ، 62000، 

النلظور املغرب

 WAED GHAZZA IMPORT

EXPORT شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : حي 

لعرامات العرمي - 62550 النلظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.6311

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر   2020 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

 WAED GHAZZA IMPORT حل 

املدؤملية  ذات  شركة   EXPORT

 100.000 رأس للهل  مبلغ  املحدمسة 

اإلوت لعي حي  سرهم معنوان مقرهل 

النلظور   62550  - العرمي  لعرامات 

املغرب نتيجة لضعف املداخل.

م عين:

م  العزبي  يوسف   الديد)ة( 

سمار امالس عي�سى تزطوتين  عنوانه)ا( 

62550 النلظور املغرب ك صفي )ة( 

للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

حي  مفي   2020 أكتوبر   20 بتلريخ 

النلظور   62550  - العرمي  لعرمات 

املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3675.

1059I

STE »S.N.J.R« NEGOCE

STE »S.N.J.R« NEGOCE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

STE »S.N.J.R« NEGOCE

سمار ايت امحند ايحيى سيدي 

بوعفيف الحدي ة ، 32000، 

الحدي ة املغرب

STE »S.N.J.R« NEGOCE شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار ايت 

امنحد ايحيى سيدي بوعفيف 

الحدي ة  - 32000 الحدي ة  

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2107

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
ازالمي   سعيد   )ة(  تفويت الديد 

 100 حصة اوت لعية من أصل   50

اح د   )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

أكتوبر   05 بتلريخ  البوتغ لستي 

.2020
ازالمي   سعيد   )ة(  تفويت الديد 

 100 حصة اوت لعية من أصل   50

بن  نوار   )ة(  الديد  لفلئدة   حصة 

شعيب بتلريخ 05 أكتوبر 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 03 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 557.

1060I

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE EL MOURABITOUN

CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
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 STE EL MOURABITOUN CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

الكندي شلرع الفرابي رقم 62  - 
62000 النلظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.18209
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   16 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
بوسة  و لل  )ة(  الديد  تفويت 
500 حصة اوت لعية من أصل 500 
ايوب بوسة  )ة(  الديد  حصة لفلئدة  

بتلريخ 16 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
بتلريخ  0  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3696.

1062I

PRESTACOMPTA

MEDMONDE TRANSPORT
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطلبق اامل ,تجزئة املدي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370,  شيشلمة

1000 ، شيشلمة املغرب
  MEDMONDE TRANSPORT

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية 
مجلط  شيشلمة    - 1000  شيشلمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   23
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. MEDMONDE TRANSPORT

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

نقل البضلئع مطنيل م سمليل 

االستي2اس م التصدير 
زامية   : االوت لعي  املقر  .عنوان 

مجلط  شيشلمة    - 1000  شيشلمة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد مح د أم علي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 1000  : علي   أم  مح د  الديد 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد مح د أم علي  

شيشلمة   امزمضية  بوزمكة  سمار 

1000  شيشلمة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديد ابراهيم العواس  

  1000 ايت منصور مزمضة   سمار 

شيشلمة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بلمنتلنوت   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 385/2020.

1063I

FOR NEGOCE

CERAMALL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شلرع ام الدعد 

الرقم 31 ، 70000، العيون املغرب

CERAMALL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي شلرع مكة 

زنقة الدرم ع لرة رقم 65 شقة رقم 

01 العيون. - 70000 العيون .

تحويل الشكل القلنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33383

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2020 تم تحويل 

الشكل القلنوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ  0 سون23 

2020 تحت رقم 2951/2020.

106 I

شركة ابهوش للخدملت

ZAG CONSORTIUM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

شركة ابهوش للخدملت

شلرع مكة ع لرة الصللحي الطلبق 

االمل رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

ZAG CONSORTIUM  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 85 

زنقة خنيفرة حي خط الرملة  - 

70000 العيون املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.29025

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   23 املؤرخ في 

ازاك  مدي2 وديد للشركة الديد)ة( 

سفيلن ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3021/2020.

1065I

TECO GEST SARLAU

RESINA
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

RESINA شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، 

الطلبق االمل، شقة رقم 2 - 20330 

الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RESINA

تلور   : بإيجلز  الشركة  غرض 

منتجلت الطالء

مااشغلل  البنلء  أع لل  و يع 

العلمة مأع لل الهندسة املدنية

الصيلنة مالنقل مالتأوي2

إنشلءات  أم  خدملت  م  أع لل 

متنوعة

الت2كيبلت الداخلية مالخلروية.

إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، الطلبق 

الدار   20330  -  2 شقة رقم  االمل، 

البيضلء املغرب .
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد منصوري هشلم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد منصوري هشلم عنوانه)ا( 
 31000 م.ج  الزيتون  زنقة   23 رقم 

صفرم املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد منصوري هشلم عنوانه)ا( 
 31000 م.ج  الزيتون  زنقة   23 رقم 

صفرم املغرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  75632.

1066I

STE »S.N.J.R« NEGOCE

STE »S.N.J.R« NEGOCE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

STE »S.N.J.R« NEGOCE

سمار ايت امحند ايحيى سيدي 

بوعفيف الحدي ة ، 32000، 

الحدي ة املغرب

STE »S.N.J.R« NEGOCE   شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار ايت 

امحند ايحيى سيدي بوعفيف 

الحدي ة  - 32000 الحدي ة  

املغرب .

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.2107

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 05 أكتوبر 2020 تم تعيين 

بن  الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

شعيب نوار  ك دي2 محيد

تبعل إلقللة مدي2.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 03 بتلريخ  بللحدي ة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 557.
1067I

HGM CONSEILS

ALADNANE EVENT›S
إعالن متعدس القرارات

HGM CONSEILS
 Rue Ahmed Sitou Imm 11 Etg
 2 Appt 3 Bd Mohamed V Rue
 Ahmed Sitou Imm 11 Etg 2

 Appt 3 Bd Mohamed V، 20020،
Casablanca MAROC

ALADNANE EVENT’S »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة ذات 

الشريك الوحيد«
معنوان مقرهل االوت لعي: 

 CENTRE RIAD 61, AV LALLA
 YACOUT ANGLE MUSTAPHA
 EL AMAANI BUREAU 68 2EME

 ETAGE CENTRE RIAD 61,
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL AMAANI
 BUREAU 68 2EME ETAGE

.20610 CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.276315

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 10 يونيو 2019

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
CESSION DE PARTS SOCIALES

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 
 DÉMISSION ET RETRAIT DE

L’ASSOCIE UNIQIE
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
 :ARTICLE 6: Apport رقم  بند 
 Associé مليلي:  عل   ينص  الذي 
 unique effectue l’apport en
 numéraire comme suit  : MR
 hASSAN ABRI : Dix Mille

Dirhmans

 ARTICLE 17 : LA رقم  بند 
الذي ينص عل  مليلي:   :GERANCE
 MR HASSAN ABRI EST DESIGNE

GERANT DE LA SOCIETE
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 06 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

غشت 2019 تحت رقم  71079.

1068I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

اوربانك
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

امربلنك شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  شقة رقم 
60 ع لرة  15 مكتب رقم 1 اسالن 

الحي املح دي  - 80080 اكلسير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 53 3

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

امربلنك.
- تصدير   : غرض الشركة بإيجلز 

الخدملت .
- الهندسة التقنية ..

عنوان املقر االوت لعي :  شقة رقم 

اسالن   1 مكتب رقم  ع لرة  15   60

اكلسير   80080  - املح دي   الحي 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

رمبي2  رسملف  كوتفريد  الديد 

 100 1.000 حصة بقي ة    : امربلنك 

سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

رمبي2  رسملف  كوتفريد  الديد 

ع لرة   51 شقة  عنوانه)ا(  امربلنك 

 80080 187 ايدالن الحي املح دي  

اكلسير املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

رمبي2  رسملف  كوتفريد  الديد 

ع لرة   51 شقة  عنوانه)ا(  امربلنك 

 80080 187 ايدالن الحي املح دي  

اكلسير املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  بلكلسير   التجلرية 

2020 تحت رقم 22 97.

1069I

شركة ابهوش للخدملت

ZAG CONSORTIUM
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

شركة ابهوش للخدملت

شلرع مكة ع لرة الصللحي الطلبق 

االمل رقم  0 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

ZAG CONSORTIUM شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 85 

زنقة خنيفرة حي خط الرملة  - 

70000 العيون املغرب.

تفويت حصص



18263 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

رقم التقييد في السجل التجلري 
.29025

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 نون23   23 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
العزيز   عبد  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من   170 أبوحلس 
)ة(  الديد  0 3 حصة لفلئدة   أصل 
هشلم ازاك بتلريخ 23 نون23 2020.

العزيز  عبد  )ة(  الديد  تفويت 
حصة اوت لعية من   170 أبوحلس 
)ة(  الديد  0 3 حصة لفلئدة   أصل 
سفيلن ازاك بتلريخ 23 نون23 2020.

 330 )ة( ع ر ازاك  تفويت الديد 
 330 أصل  من  اوت لعية  حصة 
حصة لفلئدة  الديد )ة( هشلم ازاك 

بتلريخ 23 نون23 2020.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3021/2020.

1071I

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE EL MOURABITOUN
CAR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تحويل املقر االوت لعي للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE EL MOURABITOUN CAR

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي 

لعرا�سي رقم 9  - 62000 النلظور 
املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.18209
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 16 نون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
 62000  -   9 رقم  لعرا�سي  »حي 
الكندي  »حي  إج   املغرب«  النلظور 
 62000  -   62 رقم  الفرابي  شلرع 

النلظور  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3696.

1073I

TECO GEST SARLAU

SANI WIN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

SANI WIN شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، 

الطلبق االمل، شقة رقم 2 - 20330 

الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   25

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SANI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.WIN

تجلرة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املعدات م اللوازم املنزلية الصحية

تجهيزات  م  الصنلبي2  في  التجلرة 

ممعدات ملوازم الدبلكة

التجلرة ماالستي2اس مالتصدير

مو يع  مالطالء  التطوير  أع لل 

أنواع الديكور

إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، الطلبق 
الدار   20330  -  2 شقة رقم  االمل، 

البيضلء املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : سفيلن  شهيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  سفيلن  شهيد  الديد 
3 ب ع لرة  حي الدالم الدرمر م.س 
20202 الدار  25 شقة رقم 9 االفة 

البيضلء املغرب .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  سفيلن  شهيد  الديد 
3 ب ع لرة  حي الدالم الدرمر م.س 
20202 الدار  25 شقة رقم 9 االفة 

البيضلء املغرب 
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 25 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 756327.

1075I

Atlantis SCE

ATLANTIS SCE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlantis SCE
332, شلرع براهيم رمساني، الطلبق 

5, الشقة 21, إقلمة ريحلن، معلريف 
الدار البيضلء. ، 000 2، الدار 

البيضلء املغرب
ATLANTIS SCE شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 332, شلرع 
براهيم رمساني، الطلبق 5, الشقة 
21, إقلمة ريحلن، معلريف الدار 
البيضلء. - 000 2 الدار البيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ATLANTIS SCE

اامن   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الخلص مالحراسة ماملراقبة مالبدتنة 

مالنظلفة مااع لل املتنوعة..

 ,332  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 ,5 الطلبق  رمساني،  براهيم  شلرع 

معلريف  ريحلن،  إقلمة   ,21 الشقة 

الدار   2 000  - البيضلء.  الدار 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد التبلري العيوني 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد التبلري العيوني عنوانه)ا( 

البئ2  الدلحل  املهلرزة  الهيلملة  سمار 

الجديد 150 2 البئ2 الجديد املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد التبلري العيوني عنوانه)ا( 

البئ2  الدلحل  املهلرزة  الهيلملة  سمار 

الجديد 150 2 البئ2 الجديد املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 30938.

1078I
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ائت لنية بيلن حنلن

ASTREE CAR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت لنية بيلن حنلن
عرصة ملعلش طريق املدتوسع 

البلدي رقم 7 1 مراكش ، 0000 ، 
مراكش مراكش

ASTREE CAR  شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي لطلبق 
الدفلي ت نصورت تجزءة  8 رقم 
ب/279 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.98193

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2020 تقرر حل  28 شتن23  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد ASTREE CAR   مبلغ 
معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 
الدفلي  لطلبق  اإلوت لعي  مقرهل 
ب/279  رقم   8 تجزءة   ت نصورت 
املغرب  مراكش    0000  - مراكش 

نتيجة ل : عدم املرسمسية.
م حدس مقر التصفية ب الطلبق 
رقم   8 تجزءة   ت نصورت  الدفلي 
مراكش    0000  - مراكش  ب/279 

املغرب. 
م عين:

الديد)ة( عبد العزيز   بند لعين 
رفم   1 النخيل  تجزءة  عنوانه)ا(  م 
مراكش    0000 تلركة مراكش   206

املغرب ك صفي )ة( للشركة.
معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  
م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   19 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 23 117.

1083I

AMCS AUDIT

YOMACOLOR SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

AMCS AUDIT

 RUE SIJILMASSA 80

 BELEVEDERE ، 20500،

CASABLANCA MAROC

YOMACOLOR SARL  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  -5 

طريق1077 حي صنلعي لدلسفة - 

20900 الدار البيضلء املغرب.

تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2020 تم تعيين 

مدي2 وديد للشركة الديد)ة( هواش 

فؤاس ك دي2 محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 9 7562.

108 I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 SOCIETE FINANCIERE

 ET IMMOBILIERE

MAROCAINE - SIFIM
شركة املدله ة

مالءمة النظلم ااسل�سي للشركة

 SOCIETE FINANCIERE ET

 IMMOBILIERE MAROCAINE

““SIFIM

شركة مدله ة رس للهل 

168.320.900,00 سرهم

الكلئن مقرهل : 0 ، شلرع 9 أبريل – 

الدار البيضلء   

السجل التجلري رقم 35.331

مالءمــة النظلم ااسلسـي 

العلمة  الج عية  قررت    –  I

أبريل   30 في  املنعقدة  املختلطة 

2020، بلقت2اح من مجلس اإلسارة:

نقل  قرار  عل   املصلسقة   •

أبريل   9 شلرع   ، 0 مقر الشركة من 

8/58 ،  شلرع  إج   – الدار البيضلء، 

مح د الخلمس، الطلبق الدلسس – 

الدار البيضلء؛

ااسل�سي  النظلم  مالءمة   •

 20-19 م   78-12 القلنونين  مع 

 17-95 للقلنون  ماملك لين  املعدلين 

املتعلق بشركلت املدله ة؛

النظلم  صيلغة  إعلسة   •

ااسل�سي. 

تـم القيـلم بلإليداع القلنوني   –  II

املحك ة  لد   الضبط  بكتلبة 

 7 بتلريخ  البيضلء  للدار  التجلرية 

سونبـر 2020 تحت رقم 756376. 

عن املدتخلص مالبيلنلت

1088I

mohammed boumzebra

 STE MALAK DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE MALAK DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 38 

بلوك B تجزئة يلس ين - 23200 

الفقيه بن صللح املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 أكتوبر  في  2  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

أي  سرهم«   1.500.000,00«

إج   سرهم«   100.000,00« من 

طريق  عن  سرهم«   1.600.000,00«

.-  :

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

 0 نون23 2020 تحت رقم  31.

1090I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT MOUFID FAMILY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شلرع االمي2 موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
ENT MOUFID FAMILY  شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

اسكيكي ة تجزئة 1500 رقم 680 
العيون  - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.33553
ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
ت ت   2020 سون23   01 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
اعدني   مليلء   )ة(  الديد  تفويت 
أصل  من  اوت لعية  حصة   300
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000
بشر  مفيد بتلريخ 01 سون23 2020.

مفيد   عث لن   )ة(  تفويت الديد 
أصل  من  اوت لعية  حصة   300
)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000
بشر  مفيد بتلريخ 01 سون23 2020.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بللعيون  بتلريخ 09 سون23 

2020 تحت رقم 3008.

1092I

TECO GEST SARLAU

GRO MAT GARDEN
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC
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GRO MAT GARDEN شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، 

الطلبق االمل، شقة رقم 2 - 20330 

الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   01

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GRO  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.MAT GARDEN

تأوي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اآلالت ماملعدات

املدلحلت  مصيلنة  تطوير 

الخضراء

تجلرة متأوي2 مصيلنة و يع انواع 

املعدات ماللوازم الفالحية

ودملة ممدلعدة مإسارة متنديق 

املشلريع

بيع م تأوي2 معدات الري.

إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، الطلبق 

الدار   20330  -  2 شقة رقم  االمل، 

البيضلء املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : أبل حدين  ايت  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

أبل حدين عنوانه)ا(  الديد ايت 

رقم   2 ب  سندس  الدكني  املركب 

بني مالل   23000 الطلبق الثلني   17

املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

أبل حدين عنوانه)ا(  الديد ايت 

رقم   2 ب  سندس  الدكني  املركب 

بني مالل   23000 الطلبق الثلني   17

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 756325.

109 I

AMCS AUDIT

YOMACOLOR SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

AMCS AUDIT

 RUE SIJILMASSA 80

 BELEVEDERE ، 20500،

CASABLANCA MAROC

YOMACOLOR SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  -5 طريق 

1077 لدلسفة حي صنلعي - 20900 

الدار البيضلء املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري -.

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 سون23   09 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

من  أي  سرهم«   265.000« قدره 

»5.000.000 سرهم« إج  »5.265.000 

تقديم حصص    : عن طريق  سرهم« 

نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 9 7562.

1095I

sabahinfo

شركة سوبريت اعوينتي

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

شركة سوبريت اعوينتي شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي لعوينة 

رقم 382 قلعة الدراغنة - 3000  

قلعة الدراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   09

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

سوبريت اعوينتي.

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجلز 

الغذائية بنصف الج لة.

عنوان املقر االوت لعي : حي لعوينة 

  3000  - قلعة الدراغنة   382 رقم 

قلعة الدراغنة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : اعوينتي  الديد هشلم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  اعوينتي  هشلم  الديد 

القلعة    97 الرقم  العوينة  حي 

3000  قلعة الدراغنة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  اعوينتي  هشلم  الديد 

القلعة    97 الرقم  العوينة  حي 

3000  قلعة الدراغنة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة الدراغنة  بتلريخ 08 

سون23 2020 تحت رقم 2020/ 31.

1096I

STAF CONSULTING

BNT COMPANY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

BNT COMPANY شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 10 

شلرع الحرية طلبق 3 شقة  6 

الدارالبيضلء املغرب - 22000  

الدارالبيضلء املغرب  الدارالبيضلء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82003

 25 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 سون23 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BNT  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.COMPANY

مركز   : بإيجلز  الشركة  غرض 

اتصلل.

10 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

الحرية طلبق 3 شقة  6 الدارالبيضلء 

الدارالبيضلء    22000  - املغرب 

املغرب  الدارالبيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : بونبلت  نديم  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  بونبلت  نديم  الديد 

حي موالي عبد هللا شلرع ت لرة رقم 

الدارالبيضلء    22000 اس    183

املغرب  الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  بونبلت  نديم  الديد 

حي موالي عبد هللا شلرع ت لرة رقم 

الدارالبيضلء    22000 اس    183

املغرب  الدارالبيضلء املغرب

تم اإليداع القلنوني ب-  بتلريخ 08 

سون23 2020 تحت رقم -.

1097I

FIDUCIAIRE MOGADOR

PROFILEWEB IT SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

PROFILEWEB IT SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : زنقة 

الربلط التجزئة  0 رقم 593  - 

000   الصويرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 077

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تقرر حل   2016 نون23   22 املؤرخ في 

PROFILEWEB IT SARL شركة ذات 

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل  معنوان  سرهم   100.000

التجزئة  0  الربلط  زنقة  اإلوت لعي 

593  - 000   الصويرة املغرب  رقم 

نتيجة لعدم تحقيق اربلح .

م عين:

الديد)ة( املهدي  بونلر م عنوانه)ا( 

املغرب  الصويرة     000 الصويرة 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

زنقة  مفي   2016 نون23   22 بتلريخ 

 -   593 رقم  التجزئة  0  الربلط 

000   الصويرة املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللصويرة  بتلريخ 16 ف23اير 

2017 تحت رقم 2 /2017.

1098I

TAD TRANSPORT

TAD TRANSPORT SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

TAD TRANSPORT

تجزئة قلسرية رقم 27 الطلبق   

الشقة 29 لدلسفة، 20190، 

الدارالبيضلء املغرب

TAD TRANSPORT SARL شركة 

ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجرئة 

القلسرية رقم 27 الطلبق   شقة 29  

ليدلسفة  20190 الدار البيضلء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 80 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   12
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TAD  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TRANSPORT SARL
نقل   -  : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع  أنواع  و يع  متوزيع 

الستئجلر مركبلت النقل ؛
البضلئع  و يع  متوزيع  نقل   -
ماملنلملة  مالنقل  الدريع  بلل23يد 

مالرفع االستثنلئي
سعوة  أي  تنفيذ  أم  املشلركة   -
أم  علم  سوق  أم  عطلءات  لتقديم 

خلص في إطلر نشلطهل.
متصدير  ماستي2اس  مبيع  شراء   -
مالدلع  املنتجلت  و يع  مت ثيل 
التجلرية  مالعالملت  ماملواس  ماملواس 

املتعلقة بنشلط الشركة ؛
ماستغالل  محيلزة  إنشلء   -
مالت2اخيص  االخت2اع  براءات  و يع 
مالع ليلت  التجلرية  مالعالملت 

لحدلب خلص ؛
- االستحواذ عل  حقوق ملكية أم 
حصص في أي شركلت أم أع لل ذات 

غرض م لثل أم مرتبط.
تجرئة   : االوت لعي  املقر  عنوان 
  29 الطلبق   شقة   27 القلسرية رقم 
البيضلء   الدار   20190 ليدلسفة  

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديدة لفريد سنيل  :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديد خيلري طلرق :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
 50000  : سنيل   لفريد  الديدة   

بقي ة 100 سرهم.

الديد خيلر طلرق  : 50000 بقي ة 
100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
مصفلت ممواطن الشركلء :

 5 عنوانه)ا(  الديدة لفريد سنيل  
عين  التليب  تجزئة  كريفليلس  م ر 
الدبع  20250 الدار البيضلء املغرب.
حي  عنوانه)ا(  الديد خيلر طلرق  
شقة  ع لرة    منلرة  اقلمة  النديم 
22 الطلبق    20250 الدار البيضلء 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
حي  عنوانه)ا(  الديد خيلر طلرق  
شقة  ع لرة    منلرة  اقلمة  النديم 
الدار البيضلء   20250 الطلبق     22

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم -.
1099I

سيوان الخدملت

STE SASOS TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان الخدملت
شلرع مح د الخلمس رقم  9 سيدي 

قلسم ، 16000، سيدي قلسم 
املغرب

STE SASOS TRANS شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار امالس 
اشبل تكنة - 16000 سيدي قلسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
28613

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   16
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SASOS TRANS

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البضلئع

نقل االمتعة

االستي2اس م التصدير.

عنوان املقر االوت لعي : سمار امالس 

سيدي قلسم   16000  - اشبل تكنة 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : و يل  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  و يل  رشيد  الديد 

حي الدالمي رقم 15 بلوك املصطفى 

16000 سيدي قلسم املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  و يل  رشيد  الديد 

حي الدالمي رقم 15 بلوك املصطفى 

16000 سيدي قلسم املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  قلسم   بديدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

1100I

ATLAS  ACCOUNTING

TIVAME
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS  ACCOUNTING

ش 8، ط1، م س 11، إقلمة 

املدتقبل، سيدي معرمف، الدار 

البيضلء٠ ، 20270، الدار البيضلء 

املغرب

TIVAME شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  ش 3، م 

س 11 ، إقلمة املدتقبل، سيدي 

معرمف، الدار البيضلء، 20190 

، الدار البيضلء - 20190 الدار 

البيضلء الدار البيضلء

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   1 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TIVAME

ت وين   -  : غرض الشركة بإيجلز 

ممضع اآلالت الكهربلئية،

- توزيع م تدويق ااوهزة ماملعدات 

الكهربلئية.

 ،3 ش    : عنوان املقر االوت لعي 

إقلمة املدتقبل، سيدي   ،  11 م س 

 ،  20190 البيضلء،  الدار  معرمف، 

الدار البيضلء - 20190 الدار البيضلء 

الدار البيضلء.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : كزيز  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(   كزيز  يوسف  الديد 

إقلمة املدتقبل،   ،  11 م س   ،3 ش 

البيضلء،  الدار  معرمف،  سيدي 

20190 ، الدار البيضلء 20190 الدار 

البيضلء الدار البيضلء.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(   كزيز  يوسف  الديد 

إقلمة املدتقبل،   ،  11 م س   ،3 ش 

البيضلء،  الدار  معرمف،  سيدي 

20190 ، الدار البيضلء 20190 الدار 

البيضلء الدار البيضلء

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 - بتلريخ  البيضلء   بللدار  التجلرية 

تحت رقم -.

1101I

PRIVILEGE CABINET

 MIRASIERRA IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

90000، TANGER TANGER

 MIRASIERRA IMMOBILIER

SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

 RUE 10 معنوان مقرهل اإلوت لعي

 YEMEN 2 EME ETAGE N° 4

TANGER - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

110263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 MIRASIERRA IMMOBILIER

.SARL

االنعلش   : غرض الشركة بإيجلز 

العقلري.

 RUE 10  : عنوان املقر االوت لعي 
 YEMEN 2 EME ETAGE N° 4

TANGER - 90000 طنجة املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 500   : ربيغة  الهيشو  الديدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
الديدة الخراج زهرة :  500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  ربيغة  الهيشو  الديدة 
انجرة  فحص  تغرمت  الويدان  سمار 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  زهرة  الخراج  الديدة 
32 زنقة الورمس وبل القديم   90000 

طنجة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  مح د  الخراج  الديد 
32 زنقة الورمس وبل القديم  90000 

طنجة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236213.

1102I

R H AUDIT COMPTA

توربو جي �سي
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

R H AUDIT COMPTA
 HAY BENKIRANE RUE 99 N°
 16 TANGER HAY BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

توربو جي �سي  شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي ركليع 
2 زنقة سوسان رقم 25 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.8 0 5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2019 أبريل   09 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد توربو جي �سي   مبلغ 

معنوان  سرهم   20.000 رأس للهل 

زنقة   2 ركليع  حي  اإلوت لعي  مقرهل 

 90000  - طنجة   25 رقم  سوسان 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم الت كن 

من مزاملة النشلط.

م حدس مقر التصفية ب حي ركليع 

2 زنقة سوسان رقم 25 طنجة املغرب 

90000 طنجة املغرب. 

م عين:

م  شهبون  يوسف   الديد)ة(  

زنقة سوسان   2 ركليع  حي  عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   90000  25 رقم 

ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتلريخ  2  بطنجة   التجلرية 

2019 تحت رقم 0 2231.

1103I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE SOTRAMOUS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تغيي2 نشلط الشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE SOTRAMOUS شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي سائرة 

قلعية امالس شعليب سلوان  - 

62000 النلظور املغرب.

تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.8703

العلم  الج ع  ب قت�سى 
نون23   12 في  املؤرخ  اإلستثنلئي 
من  الشركة  نشلط  تغيي2  تم   2020
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX«
DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 MARCHAND DE MARBRES
ET DE GRANITES

 »IMPORT EXPORT
 ENTREPRENEUR« إج  
 DE BÂTIMENTS ET DE
 TRAVAUX DIVERS OU DE

CONSTRUCTION
 PROMOTION IMMOBILIÈRE

.«
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
بتلريخ  0  بللنلضور   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 3695.
110 I

TECO GEST SARLAU

TANOT AGRI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

TANOT AGRI شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي إقلمة 
الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، 

الطلبق االمل، شقة رقم 2 - 20330 
الدار البيضلء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 سون23   01
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.TANOT AGRI

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

الزراعية  اارا�سي  استخداملت 

)الزراعة متربية الدماون(

بيع م تأوي2 معدات الري

ااسمات الزراعية مالفالحية

املعدات  مصيلنة  متأوي2  تجلرة 

ماللوازم الفالحية.

إقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

الزرقلء، 117 شلرع ابن مني2، الطلبق 

الدار   20330  -  2 شقة رقم  االمل، 

البيضلء املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد اع ر اس لعيل 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد اع ر اس لعيل عنوانه)ا( 

 20102 21 13 رقم  سرب غلف زنقة 

الدار البيضلء املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد اع ر اس لعيل عنوانه)ا( 

 20102 21 13 رقم  سرب غلف زنقة 

الدار البيضلء املغرب 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 27 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 756326.

1105I

JIHA FIDUCIAIRE

  OUBOUSLAM

ACCESSOIRES
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس لل الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

 OUBOUSLAM  ACCESSOIRES

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  32 شلرع 

املغرب العربي الحي الحدني انزكلن  

- 86355 انزكلن املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.17275

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 سون23  في  0  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»790.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   890.000« إج   سرهم« 

أم  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  االبتدائية بلنزكلن  

2020 تحت رقم 2189.

1106I

FICOMPTA

ORIENTAL SABLY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

ORIENTAL SABLY شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 

قيدلرية القبلج رقم  6 زنقة 16 

نون23  - 30000 فلس املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 1891

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2015 سون23   16 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( عزيز  بووداين 

300 حصة اوت لعية من أصل 300 

حصة لفلئدة  الديد )ة( اح د حبلط 

بتلريخ 16 سون23 2015.

فلط ة   )ة(  الديد  تفويت 

حصة اوت لعية من   300 بونشلط 

)ة(  الديد  300 حصة لفلئدة   أصل 

اح د حبلط بتلريخ 16 سون23 2015.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 8/2020 35.

1107I

سماون الويدان

DOUAJIN EL OUIDANE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سماون الويدان

ابواب مراكش املنطقة 13 ع لرة 2  

 MARRAKECH ، 0123 ، 9 ا رقم

MAROC

DOUAJIN EL OUIDANE شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي ابواب 

مراكش منطقة 13 ع لرة 2  ا رقم 

09  - 0123  مراكش مراكش

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

108823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 غشت   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.DOUAJIN EL OUIDANE

تربية   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الدماون.

ابواب   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ا رقم    2 ع لرة   13 مراكش منطقة 

09  - 0123  مراكش مراكش.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : الديدة سومية الشواي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الشواي   سومية  الديدة 

 13 ابواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 

  0123 09 مراكش  ا رقم    2 ع لرة 

مراكش املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الشواي   سومية  الديدة 

 13 ابواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 

  0123 09 مراكش  ا رقم    2 ع لرة 

مراكش املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 117915.

1108I

FICOMPTA

ORIENTAL SABLY
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل الشكل القلنوني للشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

ORIENTAL SABLY شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

م عنوان مقرهل االوت لعي رقم 10 
قيدلرية القبلج رقم  6 زنقة 16 

نون23 - 30000 فلس .
تحويل الشكل القلنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 1891

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
املؤرخ في 16 سون23 2015 تم تحويل 
الشكل القلنوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤملية املحدمسة« إج  »شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 8/2020 35.

1109I

2S COMPTE

BJD TRAV
إعالن متعدس القرارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

BJD TRAV »شركة ذات املدؤملية 
املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: 121 
تجزئة الحدنية سرب ملودي - 

25060 أبي الجعد املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.221

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 08 سون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

تفويت حصص اوت لعية
قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

استقللة مدي2 تلني للشركة
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 

علبدي فوزية 50000.00 سرهم 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

علبدي فوزية 500 حصة

عل   ينص  الذي   :13-1 رقم  بند 

مدي2ة  الدعدية  العرمي  مليلي: 

محيدة للشركة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  الجعد   بلبي  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 119.

1110I

MANAGEMENTD3 SARL

2ASIL INVEST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

2ASIL INVEST شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابن 
كثي2 إقلمة بتهوفن 1 الطلبق اامل 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1102 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 2ASIL  : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل 

.INVEST

تديي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلرات.

عنوان املقر االوت لعي : شلرع ابن 
اامل  الطلبق   1 بتهوفن  إقلمة  كثي2 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب.
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أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  
سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة اعشبون سعيدة :  1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  
مصفلت ممواطن الشركلء :

سعيدة  اعشبون  الديدة 
فرندل    5100 فرندل  عنوانه)ا( 

امرمبل.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
سعيدة  اعشبون  الديدة 
فرندل    5100 فرندل  عنوانه)ا( 

امرمبل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  23620.
1111I

orsia audit sarl

B - Azur  SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 20060، 

الدار البيضلء املغرب
B - Azur  SARL AU شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي 250 زامية 
شلرع بورسم مشلرع موالي يوسف 
الطلبق الدلسس شقة 16 سيدي 
بليوط الدار البيضلء 20000 الدار 

البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 81781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   26
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 B -  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Azur  SARL AU

تهدف   : بإيجلز  الشركة  غرض 

في  املللية  املشلركة   : اج   الشركة 

اامراق  في  االستث لر   ، الشركلت 

للشركلت  الخدملت  ،تقديم  املللية 

معل    ، الشركلت  متديي2  ماسارة 

مالخدملت  الع ليلت  و يع  الع وم 

التي تدلهم في تطوير متن ية الشركة 

بصفة مبلشرة ام غي2 مبلشرة ..

عنوان املقر االوت لعي : 250 زامية 

يوسف  موالي  مشلرع  بورسم  شلرع 

سيدي   16 شقة  الدلسس  الطلبق 

الدار   20000 البيضلء  الدار  بليوط 

البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 B CONSULTING الشركة 

INVESTMENTS  :  1.000& حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

 B CONSULTING الشركة 

  9 عنوانه)ا(    &INVESTMENTS

 RUE PONTHIEU  75008 PARIS

.FRANCE

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 7 الديد حدن بوه و عنوانه)ا( 

 20000 زنقة امالس عليلن الدوي�سي  

الربلط املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم -.

1112I

YF CONSULTING SERVICES

FREESIA IMMO

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

FREESIA IMMO شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 59 

شلرع موالي عبد العزيز رقم   

إقلمة موالي عبد العزيز - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

57699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   0 

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.FREESIA IMMO

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

59 شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

موالي عبد العزيز رقم   إقلمة موالي 

القنيطرة   1 000  - العزيز  عبد 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

000.000.  سرهم، مقدم كللتلجي:

  0.000  : الديد الخيلط الفنزي 

بقي ة 100 سرهم.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد الخيلط الفنزي عنوانه)ا( 
اقلمة  س لعيل  موالي  زنقة   8

 1 000 القنيطرة  شقة    الدعلسة 

قنيطرة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الخيلط الفنزي عنوانه)ا( 
اقلمة  س لعيل  موالي  زنقة   8

 1 000 القنيطرة  شقة    الدعلسة 

قنيطرة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللقنيطرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 60 80.

1113I

GRAFCO SARL AU

ZAKATRAV SARL-AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

ZAKATRAV SARL-AU شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم    

مرولن 1 الشطر 3 - 50000 مكنلس 

مغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

51609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   19

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.ZAKATRAV SARL-AU

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

املختلفة للبنلء

بنلء  م  الحضرية  تهيئة  أشغلل 

ااشغلل الك23  م البنليلت

التصدير ماإلستي2اس.
رقم      : عنوان املقر االوت لعي 

مرولن 1 الشطر 3 - 50000 مكنلس 

مغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : زكريلء  يعقوبي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  زكريلء  يعقوبي  الديد 

مكنلس 50000 مكنلس مغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  زكريلء  يعقوبي  الديد 

مكنلس 50000 مكنلس مغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 137 .

111 I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

م د كـــار  -  ش.ذ.م.م. بشـــريـــك 
منفـــرد

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 وديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

م س كـــلر  -  ش.ذ.م.م. بشـــريـــك منفـــرس   

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 5  

شلرع اطلس املعلريف -- 20330 

الدارالبيضلء املــغــــرب .

تعيين مدي2 وديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 6 .203

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تعيين   2020 نون23  املؤرخ في  2 

مـــراح   مدي2 وديد للشركة الديد)ة( 

ملـيـــد  ك دي2 آخر

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756.262.

1115I

FICOMPTA

2N USINAGE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

2N USINAGE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي تجزئة 

 3 زنقة 810 شلرع زهور املنطقة 

الصنلعية سيدي إبراهيم - 30000 

فلس املغرب.
رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

. 1 65

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم   2020 نون23   19 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس لل  رفع 

»500.000 سرهم« أي من »100.000 

عن  سرهم«   600.000« إج   سرهم« 
سيون  مع  مقلصة  إوراء    : طريق 

الشركة املحدسة املقدار م املدتحقة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3519/2020.

1116I

 centre de developpment profesionnel des

competences

RAZANE FERAS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

RAZANE FERAS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 

الدمر النواطية املر�سى محلفضة 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

33933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RAZANE FERAS

كلفيت2يل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

سنلك بيتزا ممطعم فندقي.

اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

محلفضة  املر�سى  النواطية  الدمر 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد طلرق املطلل�سي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد طلرق املطلل�سي عنوانه)ا( 
اقلمة البحر بدمن رقم املر�سى العيون 

50000 مكنلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد طلرق املطلل�سي عنوانه)ا( 
اقلمة البحر بدمن رقم املر�سى العيون 

50000 املكنلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2799/2020.

1117I

2S COMPTE

أهل اشغال
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

أهل اشغلل شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 168 

تجزئة العيون  - 25060 أبي الجعد 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجلري 

.1 1

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 سون23   08 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :
تفويت الديد )ة( بوبكر العنتلري 

أصل  من  اوت لعية  حصة   3.300

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   3.300

سون23   08 بتلريخ  عنطر  بن  رشيدة 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 09 بتلريخ  الجعد   بلبي  االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 118.

1118I
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 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تاموزيكا روسيكالج
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 

املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

تلموزيكل رمسيكالج  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي املحل 

التجلري الكلئن بدمار التلبية و لعة 

احد الدرا اقليم الصويرة - 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

تلموزيكل رمسيكالج .

اعلسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

تدمير النفليلت البالستيكية

معللجة النفليلت 

تلور بصفة علمة .

املحل   : االوت لعي  املقر  عنوان 

التجلري الكلئن بدمار التلبية و لعة 

   000  - احد الدرا اقليم الصويرة 

الصويرة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  النويب  مح د  الديد 
   000 الصويرة  ازلف  تجزئة   208

الصويرة املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  النويب  مح د  الديد 
   000 الصويرة  ازلف  تجزئة   208

الصويرة املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 317.

1119I

 MOGADOR موكلسمر أسيدت آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

IMYHI اميحي
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

موكلسمر أسيدت آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بلب سكللة شلرع ماس 
املخلزن الشقة رقم 3 بللطلبق 

الثلني  الصويرة الصويرة، 000  ، 
الصويرة املغرب

اميحي IMYHI  شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي محل 
تجلري الكلئن ب ركز س ي و ت نلر 
اقليم الصويرة - 000   الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

5 77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   27
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اميحي   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

. IMYHI
انتلج   : بإيجلز  الشركة  غرض 

ااكيلس الكرتونية
تلور بصفة علمة.

محل   : االوت لعي  املقر  عنوان 
ت نلر  س ي و  ب ركز  الكلئن  تجلري 
الصويرة     000  - الصويرة  اقليم 

املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 

سرهم، مقدم كللتلجي:
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  امحي  الديد 
تجزئة الوحدة انزا اكلسير  رقم  0  

80002 اكلسير املغرب.
 29 الديد امحي مح د عنوانه)ا( 
اقلمة املنصور   1 شلرع غلندي شقر 
الدارالبيضلء   20026 الدار البيضلء 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا(  هللا  عبد  امحي  الديد 
تجزئة الوحدة انزا اكلسير  رقم  0  

80002 اكلسير املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 09 بتلريخ  بللصويرة   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 318.
1121I

société vert pastel

Société Vert Pastel SVP
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

société vert pastel
 Av Abdelkrim El Khattabi Rue

 Hassan Ben M’Barek Résidence
 Al Khattabia immeuble B

 1er étage numéro 3، 40000،
Marrakech Maroc

Société Vert Pastel SVP شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
 Av معنوان مقرهل اإلوت لعي
 Abdelkrim El Khattabi rue

 Hassan Ben M’Barek Résidence
 Al Khattabia immeuble B

 1er étage numéro 3 40000
Marrakech Maroc

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
108679

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Société Vert Pastel SVP
 : بإيجلز  الشركة  غرض 

.Ingénierie de la construction
 Av  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 Abdelkrim El Khattabi rue
 Hassan Ben M’Barek Résidence
 Al Khattabia immeuble B
 1er étage numéro 3 40000

.Marrakech Maroc
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 Kabbourim Rabia الديد 
Anouar :  100 حصة بقي ة 1.000 

سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
 Kabbourim Rabia الديد 
 Massira 1 c عنوانه)ا(   Anouar
 numéro 25 40000 Marrakech

.Maroc
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

 Kabbourim Rabia الديد 

 Massira 1 c عنوانه)ا(   Anouar

 numéro 25 40000 Marrakech

Maroc

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   26 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم  11778.

1122I

SMOUNIAMINA

SOCIETE CCE SARL-AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIETE CCE SARL-AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : 33 شلرع 

مـحـ ــد الخـلمـس مكـتــب املـديـنــة  رقـم 

30 الطـلبق   فـــلس - 30000 فـــلس 

املــغــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجلري : 

.55389

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2020 نون23  املؤرخ في  2 

شركة   SOCIETE CCE SARL-AU

ذات مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

 100.000,00 الوحيد مبلغ رأس للهل 

 33 اإلوت لعي  سرهم معنوان مقرهل 

شلرع مـحـ ــد الخـلمـس مكـتــب املـديـنــة  
 30000  - فـــلس  الطـلبق     30 رقـم 

فـــلس املــغــرب نتيجة النـعــدام الشـغـل 

م املـنـلفدــة.

م عين:

م  الـخـطــلبي  مــحــ ــد   الديد)ة( 

عنوانه)ا( مــوريــلل ح 3 ح   0922 1 

مــوريــلل كــنــدا ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 
33 شلرع  مفي   2020 نون23  بتلريخ  2 
مـحـ ــد الخـلمـس مكـتــب املـديـنــة  رقـم 
فـــلس   30000  - فـــلس  الطـلبق     30

املــغــرب.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 2020/  35.

112 I

FIDABEL SARL AU

AGRI ABDERRAZAK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
  ع لرة مي ونة الطلبق الثلني 

الجريفلت آسفي ، 6000 ، آسفي 
املغرب

AGRI ABDERRAZAK شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي حي مالس 

رحلل و عة سحيم  - 6100  و عة 
سحيم املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
10737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 شتن23   08
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRI  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.ABDERRAZAK
صنلعة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

متدويق اآلالت الفالحية
التشجي2 م إعلسة التشجي2 م تدييج 

متحويط اارا�سي الفالحية

املعدات  م  املتالشيلت  تجلرة 

القدي ة

حي مالس   : عنوان املقر االوت لعي 

رحلل و عة سحيم  - 6100  و عة 

سحيم املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : الرزاق   عبد  النلجي  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الرزاق   عبد  النلجي  الديد 

الخلمس  مح د  شلرع  عنوانه)ا( 

و عة سحيم  6100  و عة سحيم 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الرزاق   عبد  النلجي  الديد 

الخلمس  مح د  شلرع  عنوانه)ا( 

و عة سحيم  6100  و عة سحيم 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

شتن23   18 بتلريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم -.

1125I

FIDABEL SARL AU

SFMO SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU

SAFI CONSULTANT مكتب 

  ع لرة مي ونة الطلبق الثلني 

الجريفلت آسفي ، 6000 ، آسفي 

املغرب

SFMO SARL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 7 1 زنقة 

املنزل سيدي ماصل آسفي - 6000  

آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

10371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 ملرس   18

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SFMO : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.SARL

اإلستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

م التصدير

م  ااغطية  متدويق  إستي2اس 

االبدة

التجلرة.

عنوان املقر االوت لعي : 7 1 زنقة 

  6000  - املنزل سيدي ماصل آسفي 

آسفي املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ااصفر موالي أح د :  600 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

الديد ااصفر عبد الوهلب :  200 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 200   : الديد ااصفر عز الدين 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

أح د  موالي  ااصفر  الديد 

سيجي  القليد  زنقة   92 عنوانه)ا( 

ماصل 6000  آسفي املغرب.

الوهلب  عبد  ااصفر  الديد 

العين  راس  الغلبة  سمار  عنوانه)ا( 

6300  اليوسفية املغرب.

الديد ااصفر عز الدين عنوانه)ا( 

الش لعية    6050 مكلسيم  تجزئة 

املغرب.
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

أح د  موالي  ااصفر  الديد 
سيجي  القليد  زنقة   92 عنوانه)ا( 

ماصل 6000  آسفي املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
ملي   06 بتلريخ  بآسفي   االبتدائية 

2020 تحت رقم -.

1126I

 THE SPACE OF KNOWLEDGE AND

LANGUAGES PRIVE SARL

دي سبايس أوف كنوليدج أند 
النجويست بريفي

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 THE SPACE OF KNOWLEDGE
AND LANGUAGES PRIVE SARL

 N 87 LOTS HIBA RTE DE
 MEKNES SOUS SOL FES ،

30000، FES Maroc
سي سبليس أمف كنوليدج أند 
النجويدت بريفي شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي الطلبق 
تحت اار�سي رقم 87 تجزئة هبة 

طريق مكنلس - 30000 فلس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
6 823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   20
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 
أند  كنوليدج  أمف  سبليس  سي 

النجويدت بريفي.

مدرسة   : بإيجلز  الشركة  غرض 
للتحضي2 لإلمتحلنلت.

الطلبق   : االوت لعي  املقر  عنوان 
هبة  تجزئة   87 رقم  اار�سي  تحت 
طريق مكنلس - 30000 فلس املغرب.
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
 1.000   : الديدة العدري أمي ة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديدة العدري أمي ة عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديدة العدري أمي ة عنوانه)ا( 

فلس 30000 فلس املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   17 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3173.

1128I

مكتب املحلسبة

IDRAFA ادرافا
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مكتب املحلسبة
9 ع لرة قبيل شلرع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 350 2، سيدي بنور 

املغرب
اسرافل IDRAFA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة
معنوان مقرهل اإلوت لعي 92 مكرر 
شلرع ح لن الفطواكي  سيدي بنور. 

350 2 سيدي بنور. املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

2105
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2018 ملرس   19
املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اسرافل   : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.IDRAFA

: مقلمل في  غرض الشركة بإيجلز 

نقل البضلئع.

بيع و يع مواس البنلء.

بيع االعالف م االس دة.

مقلمل في اشغلل مختلفة..

عنوان املقر االوت لعي : 92 مكرر 

شلرع ح لن الفطواكي  سيدي بنور. 

350 2 سيدي بنور. املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : االسري�سي   رحلل  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : الرساس االسري�سي   الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الحلمل  االسري�سي  رحلل  الديد 

 MC11773  الوطنية رقم للبطلقة 

و لعة  الدحلمنة  سمار  عنوانه)ا( 

سيدي   2 350 بوحيل   ال�سي  امالس 

بنور. املغرب.

الحلمل  االسري�سي  الرساس  الديد 

 MC15 026 الوطنية رقم  للبطلقة 

امالس  و لعة  املرس  سمار  عنوانه)ا( 

بنور.  سيدي   2 350 بوحيل   ال�سي 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الحلمل  شريف  مح د  الديد 

 MC19932  الوطنية رقم للبطلقة 

امالس  و لعة  املرس  سمار  عنوانه)ا( 

بنور.  سيدي   2 350 بوحيل   ال�سي 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 21 بتلريخ  بنور   بديدي  االبتدائية 

ملرس 2018 تحت رقم 2561.

1129I

Bureau d’étude et conseil  

Dakhla prof service
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d’étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

Dakhla prof service شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي حي موالي 

رشيد زنقة الزرقطوني ع لرة 

معييف الداخلة - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

16507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   12

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.Dakhla prof service

 Le  : بإيجلز  الشركة  غرض 

  service, le conseil, l’analyse,

 achat et vente des téléphones

 et outils informatiques ;vente

 de logiciels et matériels neuf ou

.occasion
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عنوان املقر االوت لعي : حي موالي 

رشيد زنقة الزرقطوني ع لرة معييف 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

البيكم  سللم  اح د  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

البيكم  سللم  اح د  الديد 

زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة  معييف  ع لرة  الزرقطوني 

73000 الداخلة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

البيكم  سللم  اح د  الديد 

زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 

الداخلة  معييف  ع لرة  الزرقطوني 

73000 الداخلة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 20 بتلريخ  االبتدائية بواسي الدهب  

أكتوبر 2020 تحت رقم 938.

1130I

la sincérité إنت لئية 

SLIMANE DREAM
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

la sincérité إنت لئية

زنقة بئ2 أنزران ع لرة ٣ الشقة 

١٣ شلرع مح د الخلمس فلس ، 

30000، فلس املغرب

SLIMANE DREAM شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

مح د الخلمس مكتب سلمى 2 

الطلبع رقم 9 فلس - 30000 فلس 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.52 99

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

»شلرع مح د الخلمس مكتب سلمى 

2 الطلبع رقم 9 فلس - 30000 فلس 

رقم  القرميين  »تجزئة  إج   املغرب« 

 30000  - الشقف  طريق عين   361

فلس  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 00/2020 3.

1132I

PERFECT CONSEIL MULTI SERVICE

 PERFECT CONSEIL MULTI

SERVICES
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

 PERFECT CONSEIL MULTI

SERVICE

 BD BAHMAD N 148 5EME

 ETAGE N 18 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PERFECT CONSEIL MULTI

SERVICES شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 8 1 شلرع 

بل ح لس الطلبق 5 رقم 18 - 20000 

البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 82059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   27

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 PERFECT CONSEIL MULTI

.SERVICES

مركز    : بإيجلز  الشركة  غرض 

التديي2  في  استشلرات  ااع لل 

التجلرة.

 1 8  : االوت لعي  املقر  عنوان 
 -  18 رقم   5 الطلبق  بل ح لس  شلرع 

20000 البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد بلزيري عبد الواحد :  0 3 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : سعيد  الشلمي  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 330   : الديد أيت افقي2 توفيق 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الواحد  عبد  بلزيري  الديد 
عنوانه)ا( حي طلرق زنقة 8  رقم 19 

ال23نو�سي 20000 البيضلء املغرب.

عنوانه)ا(  الديد الشلمي سعيد  

الشقة  ع لرة     1 النهضة  اقلمة 

البيضلء   20000 مومن  سيدي   7

املغرب.

الديد أيت افقي2 توفيق عنوانه)ا( 

مكرر   1 س  م  مومن  سيدي  نج ة 

املدخل أ رقم 8 سيدي مومن 20000 

البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الواحد  عبد  بلزيري  الديد 
عنوانه)ا( حي طلرق زنقة 8  رقم 19 

ال23نو�سي 20000 البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 07 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 82059 .

1133I

ste mifi

 AUTO ECOLE AL

 AKHAWAYEN

BOUDERBALA
إعالن متعدس القرارات

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 1 

50000، meknes maroc

 AUTO ECOLE AL AKHAWAYEN

BOUDERBALA  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة ذات الشريك 

الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: تجزئة 

كزمة رقم 125 الطلبق الثلني أيت 

بوبدملن عين تووطلت  - 51000  

الحلوب املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

. 2837

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

فلط ة  بحوزة  حصة   500 تفويت 

الزهراء عبوش لفلئدة موالي حفيظ 

البويعقوبي

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

فلط ة  بحوزة  حصة   500 تفويت 

الزهراء عبوش لفلئدة رشيد بنح لس

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

إج   القلنوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قرار رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

الزهراء  فلط ة  املدي2  انسحلب 

الديد موالي حفيظ  متعين  عبوش 

البويعقوبي مدي2 محيدا للشركة

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم  1: الذي ينص عل  مليلي: 

إج   القلنوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
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بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي:  
موالي  بحوزة  حصة   50000.00
 50000.00 م  البويعقوبي  حفيظ 

حصة بحوزة رشيد بنح لس
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 
حفيظ  موالي  بحوزة   حصة   500
بحوزة   حصة  م500  البويعقوبي 

رشيد بنح لس
عل   ينص  الذي   :15 رقم  بند 
حفيظ  موالي  الديد  تعين  مليلي: 

البويعقوبي مدي2 محيدا للشركة
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   07 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 086 .

113 I

FICOMPTA

ORIENTAL SABLY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشلط الشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

ORIENTAL SABLY شركة ذات 
مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد
 B 7 معنوان مقرهل االوت لعي رقم
بلوك 3 حي لي2اك سيدي ابراهيم - 

30000 فلس املغرب.
تغيي2 نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
. 1891

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تغيي2   2020 نون23   16 املؤرخ في 
نشلط الشركة من »- مدتغل املقللع 
بلآلالت امليكلنيكية أم بدمنهل م مقلمل 

في ااشغلل املختلفة
» إج  » مقلمل في ااشغلل املختلفة 

م منعش عقلري«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 8/2020 35.

1135I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

AGRO FILET
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

AGRO FILET-SARL

الزيلسة في رأس امللل االوت لعي من 

10.000.000 إج  15.000.000 سرهم

بتلريخ  مدامالتهل  إثر  عل   أمال: 

الج عية  قررت   02/12/2020

العلمة غي2 العلسية لشركلء شركة

AGRO FILET-SARL

محدمسة،  مدؤملية  ذات  شركة 

يوود  سرهم،   10.000.000 رأس للهل 

مقرهل االوت لعي بللقطعة رقم 601، 

ع للة  ملول،  ايت  الصنلعي  الحي 

مقيدة  املغرب،  ملول،  ايت  انزكلن 

بللسجل التجلري تحت عدس 19105 

مل  لد  املحك ة االبتدائية بإنزكلن، 

يلي :

-1 الزيلسة في رأس امللل االوت لعي 

لرفعه  سرهم   5.000.000 ب بلغ 

سرهم   10.000.000 من  بذلك 

بإصدار  سرهم،   15.000.000 إج  

وديدة  اوت لعية  حصة   50.000

100 سرهم للواحدة اكتتبت  من فئة 

كلهل نقدا محررت بكلملهل عن طريق 

الجلرية  الحدلبلت  مع  املقلصة 

للشركلء الثالثة ممزعت عليهم حدب 

حقوقهم في الشركة كللتلجي :

مح د  للديد  حصة   20.000

الحبيب القر�سي          

 TEXTIL لشركة  حصة   20.000

 ،DE LA RABITA-SL

10.000 حصة لشركة  أكرينبلل-

ش.ذ.م.م،

ال150.000  توزيع  معلينة   2-

حصة املكونة لرأس امللل االوت لعي 

البللغ 15.000.000 سرهم كللتلجي :

مح د  للديد  حصة   60.000

الحبيب القر�سي          

 TEXTIL لشركة  حصة   60.000

 ،DE LA RABITA-SL

30.000 حصة لشركة  أكرينبلل-

ش.ذ.م.م،

الحدلبلت  أن  إج   اإلشلرة  مع 

قد تم حصرهل من  الجلرية للشركلء 

تلريخ  إج   القلنونيين  املدي2ين  طرف 

متم اإلشهلس بصدقهل   25/11/2020

االستشلرات  مكتب  طرف  من 

الخ23ة  شركة  ماملللية،  القلنونية 

البيضلء،  بللدار  الكلئنة  املحلسبية، 
ع لرة  الكورنيش،  شلرع   ،63 رقم 

النلئب عنهل مدي2هل   ،5 الطلبق  ب، 

الفريد، الديد علسل شفيق، الخبي2 

الحيدوبي املقيد بللجدمل، في شهلسة 

مؤرخة في 30/11/2020.

من  م7   6 الفصلين  تعديل   3-

املتعلقين  للشركة  ااسل�سي  القلنون 

عل  التواجي بلملدله لت مبرأس امللل 

االوت لعي.

ااسل�سي  القلنون  تحيين    -

للشركة.

اإليداع  إنجلز  تم  ثلنيــــــل: 

لد   الضبط  بكتلبة  القلنوني 

بتلريخ  بإنزكلن  االبتدائية  املحك ة 

08/12/2020 تحت عدس 2176 .

ملخص قصد النشر

  أحد املدي2ين القلنونيين : مح د 

الحبيب القر�سي 

1137I

FICOMPTA

ORIENTAL SABLY
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

ORIENTAL SABLY شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 10 

قيدلرية القبلج رقم  6 زنقة 16 

نون23 - 30000 فلس املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

. 1891
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 16 نون23 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
رقم  6  القبلج  قيدلرية   10 »رقم 
زنقة 16 نون23 - 30000 فلس املغرب« 
إج  »رقم B 7 بلوك 3 حي لي2اك سيدي 

ابراهيم  - 30000 فلس  املغرب«.
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   08 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 8/2020 35.
1139I

WORD TRAINING CONSULTING SARL

 WORD TRAINING
CONSULTING

شركة ذات املدؤملية املحدمسة
حل شركة

 WORD TRAINING
CONSULTING SARL

 217BD BRAHIM ROUDANI
 PROLONGE RESIDENCE
 AL FATH 1ER ETAGE N°3,
 CASABLANCA MAROC ،
20000، Casablanca Maroc

 WORD TRAINING
CONSULTING شركة ذات 
املدؤملية املحدمسة)في طور 

التصفية(
معنوان مقرهل اإلوت لعي 217 شلرع 
ابراهيم الرمساني م ر اقلمة الفتح 
الطلبق 1 الرقم 3 الدارالبيضلء 
املغرب  - 20000 الدارالبيضلء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.382127

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 
تقرر   2020 نون23   09 في  املؤرخ 
املدؤملية  ذات  شركة  حل 
 WORD TRAINING املحدمسة 
رأس للهل  مبلغ    CONSULTING
مقرهل  معنوان  سرهم   100.000
ابراهيم  شلرع   217 اإلوت لعي 
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الطلبق  الفتح  اقلمة  م ر  الرمساني 

 - املغرب   الدارالبيضلء   3 الرقم   1

الدارالبيضلء  املغرب نتيجة   20000

تقرر حل شركة ذات املدؤملية   : ل 

أي  حدمث  لعدم  نظرا  املحدمسة 

من  بللرغم  انشلئهل  منذ  بيع  ع لية 

ماالشهلرات  الخلرج  اج   التنقالت 

املرتفعة التكلليف ..

م حدس مقر التصفية ب 217 شلرع 

الفتح  اقلمة  م ر  الرمساني  ابراهيم 

الدارالبيضلء   3 الرقم   1 الطلبق 

الدارالبيضلء    20000  - املغرب  

املغرب. 

م عين:

م  صورممو  نيوملجي   الديد)ة( 

زنقة شرف الدين ابن   22 عنوانه)ا( 

 20370 البيضلء  املعلريف  مطلع 

)ة(  ك صفي  املغرب  الدارالبيضلء 

للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 01 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755650.

11 0I

مكتب املحلسبة

IDRAFA ادرافا
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

توسيع نشلط الشركة 

مكتب املحلسبة

9 ع لرة قبيل شلرع الجيش امللكي 

سيدي بنور، 350 2، سيدي بنور 

املغرب

اسرافل IDRAFA شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل االوت لعي 92 مكرر 

شلرع ح لن الفطواكي سيدي بنور 

350 2 سيدي بنور. املغرب.

توسيع نشلط الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.2105

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في  2 نون23 2020 ت ت إضلفة 

إج  نشلط الشركة  التللية  اانشطة 

الحلجي :

االنعلش العقلري.

تجزيء االرا�سي..

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

 27 بتلريخ  بنور   بديدي  االبتدائية 

نون23 2020 تحت رقم  383.

11 2I

FIDATCOM SARL A.U

 Holding Développement

Durable SARL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

Juristes-Conseils Partners SARL

20 زنقة امي ة الدليح الطلبق 3 

حي راسين ، 20100، الدار البيضلء 

املغرب

 Holding Développement

Durable SARL شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 52 شلرع 

الزرقطوني، الدار البيضلء - 20120 

الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

 Holding Développement

.Durable SARL

غرض الشركة بإيجلز : االستث لر 

 ، املدتدامة  التن ية  تقنيلت  في 

الشركلت،  و يع  في  املدله ة 

سراسة ماستكشلف الدوق الوطنية 

مالدملية م خصوصل، سراسة الجدم  

التقنية ماملللية مالتجلرية مالقلنونية 

ممضع  مالتوزيع  لالستي2اس  مالبيئية 

للتج يع  ولهزة  نظيفة  صنلعة  أي 

مالتصدير  االستي2اس  مالت2كيب، 

متطوير التجلرة الدملية،

.عنوان املقر االوت لعي : 52 شلرع 

 20120  - الدار البيضلء  الزرقطوني، 

الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد حدن الدنتي�سي االسري�سي 

سرهم   100 بقي ة  حصة   900   :

للحصة .

 RADI HOLDING SARL الشركة

سرهم   100 بقي ة  حصة   :  100

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد حدن الدنتي�سي االسري�سي 

مونل  فيال  سي2نكلس  زنقة  عنوانه)ا( 

أنفل 20370 الدار البيضلء املغرب.

 RADI HOLDING SARL الشركة

الزرقطوني  شلرع   52 عنوانه)ا( 

20120 الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد حدن الدنتي�سي االسري�سي 

مونل  فيال  سي2نكلس  زنقة  عنوانه)ا( 

أنفل 20370 الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 23 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 656 75.

11 3I

LABITA TRANS

LABITA TRANS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABITA TRANS

 CASABLANCA ، 20410،

CASABLANCA MAROC

LABITA TRANS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

12 زنقة ص23ي بوو عة الطلبق 

1 رقم 6 الدارالبيضلء. - 10 20 

الدارالبيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 80779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   05

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.LABITA TRANS

النقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للحدلب الغي2..

 12 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 
زنقة ص23ي بوو عة الطلبق 1 رقم 6 

الدارالبيضلء. - 10 20 الدارالبيضلء 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبدالغفور بركلني :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
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مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

بركلني  عبدالغفور  الديد 

 20 10 الدارالبيضلء  عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

بركلني  عبدالغفور  الديد 

 20 10 الدارالبيضلء  عنوانه)ا( 

الدارالبيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  2  بللدار البيضلء   التجلرية 

نون23 2020 تحت رقم 29096.

11  I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ليرانو
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

لي2انو  شركة ذات مدؤملية محدمسة 

ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي بلوك 9 أ 2 

الطلبق 3 اراك سدي ابراهيم فلس  

- 30000 فلس املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

65225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   20

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : لي2انو .

نقل   : بإيجلز  الشركة  غرض 
البضلئع .

9 أ  عنوان املقر االوت لعي : بلوك 
2 الطلبق 3 اراك سدي ابراهيم فلس  

- 30000 فلس املغرب .
أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:
الديد منصف البكوري :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
الديد منصف البكوري عنوانه)ا( 
 6 زنقة ابي شعيب الدكلجي الشقة   7
فلس   30000 اقلمة غيتة م ج فلس 

املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
الديد منصف البكوري عنوانه)ا( 
 6 زنقة ابي شعيب الدكلجي الشقة   7
فلس   30000 اقلمة غيتة م ج فلس 

املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
سون23   09 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم  355.

11 5I

DALIL TRAINING AND CONSULTING

 DALIL TRAINING AND
CONSULTING

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 DALIL TRAINING AND
CONSULTING

 N°88 ASSIF B DAOUDIAT
 MARRAKECH ، 40000،
marrakech MAROC

 DALIL TRAINING AND
CONSULTING شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 88 

اسيف الدمسيلت مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

.80735

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2020 نون23   10 في  املؤرخ 

 DALIL TRAINING AND حل 

ذات  شركة   CONSULTING

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد مبلغ رأس للهل 5.000  سرهم 

 88 رقم  اإلوت لعي  مقرهل  معنوان 

  0000  - اسيف الدمسيلت مراكش 

مراكش املغرب نتيجة لتوقف التهلئي 

لنشلط .

م عين:

الديد)ة( البلتول   ايت س الل م 

اسيف الدمسيلت   88 رقم  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش    0000 مراكش 

ك صفي )ة( للشركة.

م قد تم انعقلس الج عية الختلمية 

 88 مفي رقم   2020 نون23   10 بتلريخ 

  0000  - اسيف الدمسيلت مراكش 

مراكش املغرب.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   03 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 1 1180.

11 6I

KAMAR BENOUNA

FRACH ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca MAROC

FRACH ش م م  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: التجزئة 

123 الزنقة 3 الحي الصنلعي 

سيدي عث لن بن امديك - 20660 

الدارالبيضلء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 
.1111 3

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 
املؤرخ في 25 نون23 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 
 25.000.000 قرر رفع راس لل من 
بلملدله ة   36.200.000 اج   سرهم 
من  الدلبع  البند  تغيي2  مع  العينية 

القوانين  
متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

الزيلسة في راس لل
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  التجلرية بللدار البيضلء  
سون23 2020 تحت رقم 79 756.

11 7I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I FLEURON SARL AU
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االوت لعي للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سلحة الرمسني تقلطع شلرع 

طلنطلن م شلرع لبنلن اقلمة لينى 
رقم 51&50 ، 90000، طنجة 

املغرب
S.I FLEURON SARL AU شركة 

ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 88 شلرع 
يوسف ابن تلشفين اقلمة  ابن 
تلشفين الطلبق التللت رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االوت لعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 
.26081

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 26 نون23 2020 تم  تحويل  
للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 
شلرع يوسف ابن تلشفين   88« من 
التللت  الطلبق  تلشفين  ابن  اقلمة  
إج   طنجة املغرب«   90000  -  5 رقم 
الخندلء  اقلمة  مراكش  شلرع   18«
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 - طنجة  رقم    الطلبق االر�سي    2

90000 طنجة  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   07 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236786.

11 9I

B.& B. COMPTA

SANINNOV

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

B.& B. COMPTA

36 شلرع الكفلح الطلبق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الربلط 

، 10150، الربلط املغرب

SANINNOV شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

معنوان مقرهل اإلوت لعي 369 

اقلمة انور رقم 31 محل 3 مرس 

الخي2 الصخي2ات ت لرة  - 12000 

الصخي2ات ت لرة  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.125567

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2018 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد SANINNOV  مبلغ 

معنوان  سرهم   100.000 رأس للهل 

مقرهل اإلوت لعي 369 اقلمة انور رقم 

الصخي2ات  الخي2  مرس   3 محل   31

ت لرة   الصخي2ات   12000  - ت لرة  

إمكلنية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

تكريس  للشركة  الوحيد  املدلهم 

نفده للشؤمن االوت لعية للشركة.

 369 ب  التصفية  مقر  حدس  م 

مرس   3 محل   31 رقم  انور  اقلمة 

 12000  - ت لرة   الصخي2ات  الخي2 

الصخي2ات ت لرة  املغرب. 

م عين:

الديد)ة( اح د   غلفر م عنوانه)ا( 

مح د  شلرع   09 رقم   01 بلوك 

ايت   86150 ملول   ايت  الدلسس 

ملول  املغرب ك صفي )ة( للشركة.

معند اإلقتضلء الحدمس املفرمضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيلت  عل  

م  العقوس  تبليغ  محل  م  املخلبرة 

الوثلئق املتعلقة بللتصفية : -

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   08 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 506 .

1151I

fam consulting

CREATIVE INTERACTIONS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

رفع رأس لل الشركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

  CREATIVE INTERACTIONS

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 

 AV  HASSAN II IMM EL

 KHALIL N°47 5 EME ÉTAGE

MARRAKECH  - 40000 مراكش  

املغرب .

رفع رأس لل الشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.51265

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

رفع  تم   2020 نون23   27 في  املؤرخ 

رأس لل الشركة ب بلغ قدره »85.000 

إج   سرهم«   80.000« أي من  سرهم« 

»165.000 سرهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أم عينية.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  التجلرية ب راكش  

2020 تحت رقم 118290.

1153I

مكتب الخ23ة في املحلسبة

INNOV PAKAGING
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

مكتب الخ23ة في املحلسبة

20 زنقة ابن بطوطة ، 52000، 

الراشيدية املغرب

INNOV PAKAGING شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي الزنقة 

05 رقم 09 حي الشعبة   - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.INNOV PAKAGING

 1-  : بإيجلز  الشركة  غرض 

نقل   3- املتلورة.   2- التغليف. 

البضلئع للغي2.

الزنقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 52000  - حي الشعبة     09 رقم   05

الرشيدية املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبد اإلله اس لعيلي علوي 

سرهم   100 بقي ة  حصة    00   :

للحصة .

الديد مح د أمين عليوي :  00  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

  00   : التليكي  عبد هللا  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

اس لعيلي  اإلله  عبد  الديد 
علوي عنوانه)ا( زنقة 06 رقم 30 حي 

املحيط 52000 الرشيدية املغرب.
عليوي  أمين  مح د  الديد 
تجزئة بوتالمين   198 رقم  عنوانه)ا( 

52000 الرشيدية املغرب.
الديد عبد هللا التليكي عنوانه)ا( 
الشعبة    حي   09 رقم   05 الزنقة 

52000 الراشيدية املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
اس لعيلي  اإلله  عبد  الديد 
علوي عنوانه)ا( زنقة 06 رقم 30 حي 

املحيط 52000 الرشيدية املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
 07 بتلريخ  بللرشيدية   االبتدائية 

سون23 2020 تحت رقم 1183.
115 I

املركز الجهوي لالستث لر لجهة العيون الدلقية 

الح راء

STE HASSANA TAISSIR
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث لر لجهة 
العيون الدلقية الح راء

صندمق ال23يد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

STE HASSANA TAISSIR شركة 
ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

الفلط يين حي اإلس لعلية - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
33973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   22
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HASSANA TAISSIR

و يع   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مالتجهيز  مالتجهيز  البنلء  أع لل 

مالديكور مالصيلنة العلمة

أنواع  تصدير و يع   / استي2اس   -

املواس أم املنتجلت سمن قيوس مروعية

 ، البصري  الد عي  اإلنتلج   -

ماإلعالنية  املؤسدية  اافالم  مإنتلج 

ماالستحواذ   ، الدين لئي  ماإلنتلج   ،

، مالتوزيع ، ماإلصدار  ، ماالستغالل 

ااشكلل  من  بأي شكل   ، مالنشر   ،

املصنفلت   ، كلنت  مسيلة  مبأي   ،

ااسبية. فنية أم سرامية أم موسيقية ،

املكتبية  املدتلزملت  بيع   -

ممنتجلت الطبلعة ماالعالن

املعدات  مبيع  املفرمشلت   -

مااثلث املكتبي

- تنظيف مصيلنة املبلني

-التجلرة العلمة

ماملللية  التجلرية  املعلمالت   -

مالعقلرية مالصنلعية املبلشرة أم غي2 

املبلشرة

مالوسلطة  مالتدامل  الت ثيل   -

العقلرية ماملللية

نقل البضلئع بكلفة أنواعهل إج    -

كلفة االتجلهلت

الغذائية  املنتجلت  مبيع  انتلج   -

مالزراعية مالصنلعية

و يع املعلمالت   ، مبشكل أعم   -

التجلرية ، .

زنقة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 70000  - الفلط يين حي اإلس لعلية 

العيون املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

حدنة  الحدن  مح د  الديد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000   :

للحصة .
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :
حدنة  الحدن  مح د  الديد 
عنوانه)ا( زنقة الج لني رقم 13 الحي 

اإلساري 70000 العيون املغرب.
مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:
حدنة  الحدن  مح د  الديد 
عنوانه)ا( زنقة الج لني رقم 13 الحي 

اإلساري 70000 العيون املغرب
بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
نون23   05 بتلريخ  االبتدائية بللعيون  

2020 تحت رقم 2588/2020.

1155I

FORMAFID CONSEIL

AKY BUSINESS
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
AKY BUSINESS شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 
الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 30 زنقة 
ع ر ريفي ع لرة 01 الطلبق 01  - 

20120  الدار البيضلء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
 82307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AKY  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.BUSINESS

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة أم للبنلء  تجلرة علمة .
زنقة   30  : عنوان املقر االوت لعي 

 -   01 الطلبق   01 ريفي ع لرة  ع ر 

20120  الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : ايتخويل  يونس  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  ايتخويل  يونس  الديد 

حي تشبيت 22000 ازيالل املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ايتخويل  يونس  الديد 

حي تشبيت 22000 ازيالل املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756787.

1156I

nexttel

 NEXT
 TELECOMUNICATION ET

TECHNOLOGIE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

nexttel

 AV DES FORCES AUXILIARE

 3EMLE ETAGE N6 298 ، 20400،

casablanca Maroc

 NEXT TELECOMUNICATION

ET TECHNOLOGIE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

 AV DES معنوان مقرهل اإلوت لعي

 FORCES AUXILIARE 3EMLE

 ETAGE N6 298 casablanca

20400 casablanca maroc

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3798 9

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2017 يونيو   15

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 NEXT  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

 TELECOMUNICATION ET

.TECHNOLOGIE

غرض الشركة بإيجلز : متخصصة 

في ال23مجة م انشلء املواقع.

 AV DES  : عنوان املقر االوت لعي 

 FORCES AUXILIARE 3EMLE

 ETAGE N6 298 casablanca

.20400 casablanca maroc

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد يوسف بلقل�سي عنوانه)ا( 

 RUE ALHADIKA VILLA 102

.20400 casablanca MAROC

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف بلقل�سي عنوانه)ا( 

 RUE ALHADIKA VILLA 102

20400 casablanca MAROC

تم اإليداع القلنوني ب-  بتلريخ 20 

يونيو 2017 تحت رقم -.

1157I
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STE SALAM TOP

STE SALAM TOP
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SALAM TOP

 VILLA 6 LOTS LES COMONBES

 RTE IMOUZER VILLA 6

 LOTS LES COMONBES RTE

IMOUZER، 30000، FES املغرب

STE SALAM TOP شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 808 شلرع 

الفرابي حي الصنلعي سيدي ابراهيم 

فلس - 30000 فلس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

65161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   03

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SALAM TOP

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIERE

.TRAVAUX DIVERS IMPORT

 808  : االوت لعي  املقر  عنوان 

سيدي  الصنلعي  حي  الفرابي  شلرع 

ابراهيم فلس - 30000 فلس املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد كرامي صنهلجي عبد الدالم 

سرهم   100 بقي ة  حصة   5.000   :

للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد كرامي صنهلجي عبد الدالم 

الدممينيك  زنقة   18 فيال  عنوانه)ا( 

طريق اي وزار 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد كرامي صنهلجي عبد الدالم 

الدممينيك  زنقة   18 فيال  عنوانه)ا( 

طريق اي وزار 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   10 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 88 3.

1158I

mohammed boumzebra

STE AGRI SENA
إعالن متعدس القرارات

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE AGRI SENA  »شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة«

معنوان مقرهل االوت لعي: مركز 

الفالحي 535 سوق سبت مالس ن ة 

سوق سبت  - 23200 سوق سبت  

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.331

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 02 غشت 2016

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

رفع راس امللل

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 شكل القلنوني

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

النضلم  من  تجلري  نشلط  ازالة 

االسل�سي 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل  مليلي: 
سرهم   90.000,00 رفع راس ملل من 

اج  100.000,00 سرهم 

بند رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 شكل القلنوني من شريكة غي2 

مدؤملية  سات  شريكة  اج   و لعية 

محدمسة

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

نضلم  من  التجلري  نشلط  ازالة 

االسل�سي م هو استشلرة الفالحية 

بند رقم 7: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 راس امللل سيد املوصلي موالي 

املوصلي  سيد  م  حصة   500 مح د 

موالي ابراهيم 500 حصة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  االبتدائية بللفقيه بن صللح  

08 سون23 2020 تحت رقم 363.
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Consultation internationale  6870  

MOBY OIL
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

  Consultation internationale

6870
شلرع مح د الخلمس فضلء يدر  

الطلبق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضلء املغرب

MOBY OIL شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 92 

شلرع الشفشلمني كلم 11.500 

الحي الصنلعي سيدي ال23نو�سي - 

201010 البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 66737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 يونيو   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOBY : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.OIL

است2اس م   : غرض الشركة بإيجلز 

تدويق زيوت التشحيم.

 92  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 11.500 كلم  الشفشلمني  شلرع 

 - ال23نو�سي  سيدي  الصنلعي  الحي 

201010 البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد اندلوس الورطل�سي خليل :  

250 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة 

 250   : مح د  الحديني  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

حصة   500   : الديد اكلما شطر 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد اندلوس الورطل�سي خليل 

عنوانه)ا( 18 شلرع بن غلزي كلفورنيل 

 2005 البيصلء املغرب.

الديد الحديني مح د  عنوانه)ا( 

18 شلرع بن غلزي كلفورنيل  2005 

البيصلء املغرب.

عنوانه)ا(  شطر  اكلما  الديد 

.SAITAMA 20100 JAPAN JAPAN

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحديني مح د  عنوانه)ا( 

18 شلرع بن غلزي كلفورنيل  2005 

البيصلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 22 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

يوليوز 2020 تحت رقم 0578 7.
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MANAGEMENTD3 SARL

SHIL INVEST

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

SHIL INVEST شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابن 

كثي2 إقلمة بتهوفن 1 الطلبق اامل 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   10

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SHIL  : ب ختصر تد يتهل  اإلقتضلء 

.INVEST

تديي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلرات.

عنوان املقر االوت لعي : شلرع ابن 

اامل  الطلبق   1 بتهوفن  إقلمة  كثي2 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديدة اعشبون سعيدة :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

سعيدة  اعشبون  الديدة 

فرندل    5100 فرندل  عنوانه)ا( 

امرمبل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

سعيدة  اعشبون  الديدة 

فرندل    5100 فرندل  عنوانه)ا( 

امرمبل

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   01 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236198.
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FORMAFID CONSEIL

 CHANTIER MAROCAIN

BLANC
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

 CHANTIER MAROCAIN BLANC

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 30 زنقة 

ع ر ريفي ع لرة 01 الطلبق 01 - 

20120 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.CHANTIER MAROCAIN BLANC

أشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

مختلفة أم للبنلء  تجلرة علمة.

زنقة   30  : عنوان املقر االوت لعي 

 -  01 الطلبق   01 ع لرة  ريفي  ع ر 

20120 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عبداالله خطلبي :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبداالله خطلبي عنوانه)ا(  

سمار الكزاملة امالس  عالل  امالس سعيد  

26000 سطلت املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبداالله خطلبي عنوانه)ا(  

سمار الكزاملة امالس  عالل  امالس سعيد  

26000 سطلت املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 02 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 755827.
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NCG EXPERTISE

CHICHAOUA OLIVE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHICHAOUA OLIVE  شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار أيت 

و لعة مجلت شيشلمة  ألواش̈ 

مراكش - 1000  شيشلمة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجلري : 

1599

 01 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 أكتوبر 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. CHICHAOUA OLIVE

غرض الشركة بإيجلز : استي2اس / 
تصدير )تلور أم مسيط( - زيوت عن 

طريق ع لية العصر .

: سمار أيت  عنوان املقر االوت لعي 

شيشلمة  مجلت  ¨و لعة  ألواش 

مراكش - 1000  شيشلمة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد مح د بن ملوك 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد مح د بن ملوك عنوانه)ا( 

  1000 سمار الزامية مجلت شيشلمة 

شيشلمة  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د بن ملوك عنوانه)ا( 

  1000 سمار الزامية مجلت شيشلمة 

شيشلمة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  ب راكش   التجلرية 

2020 تحت رقم 01/2020 .
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

BAK .A.S.F SARL
شركة ذات مدؤملية محدمسة 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

BAK .A.S.F SARL شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 6  شلرع 

1  ريلص اهال 2 الشطر االمل تجزئة 

رقم 1 1الطلبق االمل طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

109217

 30 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 شتن23 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BAK  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

..A.S.F SARL

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 
عقلري 

اع لل الهندسة املدنية مالبنلء   .

6  شلرع  عنوان املقر االوت لعي : 

1  ريلص اهال 2 الشطر االمل تجزئة 

 - طنجة   االمل  1 1الطلبق  رقم 

90000 طنجة  املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 10.000 الشركة:   رأس لل  مبلغ 
سرهم، مقدم كللتلجي:

 100   : العالمي   مح د  الديد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -
مصفلت ممواطن الشركلء :

العالمي عنوانه)ا(  الديد مح د 
هولندا  1199 بي2مندت2ات  هولندا.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   
ممواطن مدي2ي الشركة:

العالمي عنوانه)ا(  الديد مح د 
هولندا  1199 بي2مندت2ات هولندا

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتلريخ  التجلرية بطنجة  

2020 تحت رقم 235105.
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 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

  Z GROUPE LOGISTIC
)S.A.R.L )A-U

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شلرع الحريري، الطلبق الثللت، 
رقم 32 - طنجة. ، 90000، طنجة 

املغرب
 Z GROUPE LOGISTIC  S.A.R.L

A-U)(  شركة ذات مدؤملية محدمسة 
ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي اقلمة 
البدلتين، الطلبق اامل، رقم 123 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤملية 
محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 
110623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   19
مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Z  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

GROUPE LOGISTIC  S.A.R.L (A-

. (U

مسيط   -  : غرض الشركة بإيجلز 

في النقل.

- النقل الوطني مالدمجي للبضلئع.

اقلمة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 -  123 الطلبق اامل، رقم  البدلتين، 

90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الزكري  منية  الديدة 

حصة بقي ة 100,00 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الزكري  منية  الديدة 

شلرع موالي رشيد، رقم  11 90000 

طنجة املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الزكري  منية  الديدة 

شلرع موالي رشيد، رقم  11 90000 

طنجة املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 7263.

1168I

(AR DANK    (SARL AU

AR DANK
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AR DANK    )SARL AU

 N° 02 LOTISSEMENT SMARA

 TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC

AR DANK  شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 02 

تجزئة س لرة ت لرة  - 12000 ت لرة  

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

131 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   17

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AR  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. DANK

محل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

للووبلت الدريعة م الخفيفة / م ون 

الحفالت .

 02 رقم   : عنوان املقر االوت لعي 

ت لرة    12000  - تجزئة س لرة ت لرة  

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس لل  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديد املهدي ع لرتي  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديد املهدي ع لرتي  

 12000 ت لرة   لواللدة  سمار ملنلصي2 

ت لرة  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  ع لرتي  املهدي  الديد 

 12000 ت لرة  لواللدة  ملنلصي2  سمار 

ت لرة املغرب
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بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  بت لرة   االبتدائية 

2020 تحت رقم 530 .

1169I

MANAGEMENTD3 SARL

LINAJE INVEST
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE N°51

، 90000، TANGER MAROC

LINAJE INVEST شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع ابن 

كثي2 إقلمة بتهوفن 1 الطلبق اامل رقم 

51 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   02

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LINAJE : اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل

.INVEST

تديي2   : بإيجلز  الشركة  غرض 

العقلرات.

عنوان املقر االوت لعي : شلرع ابن 

اامل  الطلبق   1 بتهوفن  إقلمة  كثي2 

رقم 51 - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد عيلس رشيد :  1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  رشيد  عيلس  الديد 

امدت2سام 1057 امدت2سام امرمبل.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  عيلس  الديد 

امدت2سام 1057 امدت2سام امرمبل 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   30 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 236111.

1170I

Chtita ayyoub

T.L JABRI
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

T.L JABRI شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي 23 تجزئة 

بيل اير 2 اقلمة بدم هللا شقة رقم 

10 ملعب الخيل - 30000 فلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

6 881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  
تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   21

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 T.L  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.JABRI

شركة   : بإيجلز  الشركة  غرض 

الديلرات  البضلئع عن طريق  لنقل 

 15 عن  املعت دة  تقل ح ولتهل  التي 

 . النقل الحضري.
ً
طنل

عنوان املقر االوت لعي : 23 تجزئة 

اقلمة بدم هللا شقة رقم   2 بيل اير 

فلس   30000  - الخيل  ملعب   10

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الجلبري  ملود  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الجلبري  ملود  الديد 

فلس 30000 فلس املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الجلبري  ملود  الديد 

فلس 30000 فلس املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   20 بتلريخ  بفلس   التجلرية 

2020 تحت رقم 3231/2020.

1171I

تي يشل

تيميشا كار
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

تي يشل

شلرع تطوان العرمي ، 62000، 

النلضور املغرب

تي يشل كلر شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زنقة 

تطوان  العرمي 62000 النلظور 

املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.18 81

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2020 تم  تحويل  

للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 62000 العرمي  تطوان   »زنقة  من 

»شلرع الحدن  إج   النلظور املغرب« 

 62000 العرمي    517 رقم  الثلني 

النلظور  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 29 بتلريخ  بللنلضور   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 2212.

1172I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE MOTEL AIN

IFRANE
شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الطلبق الثللت شلرع الحدن 

الثلني أحداف أزرم ، 53100، أزرم 

املغرب

 SOCIETE MOTEL AIN IFRANE

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي سمار زامية 

بن ص يم  - 53100 أزرم املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   30

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.SOCIETE MOTEL AIN IFRANE

غرض الشركة بإيجلز : فندق .

عنوان املقر االوت لعي : سمار زامية 

بن ص يم  - 53100 أزرم املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : نجية  الديدة سكلض 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  الديدة سكلض نجية  

رقم 77 حي الفرح 2 أحداف 53100 

أزرم املغرب .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  الديدة سكلض نجية  

رقم 77 حي الفرح 2 أحداف 53100 

أزرم املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   10 بتلريخ  بلزرم   االبتدائية 

2020 تحت رقم  28.

1173I

اس وب

FAMILY COMPANY

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

اس وب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36  5

 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

FAMILY COMPANY شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي شلرع 

العشلق الطلبق 5 شقة رقم 20 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.785 9

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 03 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

شقة رقم   5 »شلرع العشلق الطلبق 

طنجة املغرب«   90000  - طنجة   20

 306 »شلرع موالي رشيد قطعة  إج  

 90000  - 6 طنجة  اقلمة ونلت رقم 

طنجة  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم 235925.

117 I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE NOUR EL YOUSR
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الطلبق الثللت شلرع الحدن 

الثلني أحداف أزرم ، 53100، أزرم 

املغرب

 SOCIETE NOUR EL YOUSR

»شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

ذات الشريك الوحيد«

معنوان مقرهل االوت لعي: رقم 126 

زنقة سيدي راشد حي الصبلب  - 

35100 أزرم املغرب .

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجلري: 

.25825

ب قت�سى الج ع العلم االستثنلئي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2020

تم اتخلذ القرارات التللية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل  مليلي: 

عبد  الديد  الدلبق  املدي2  تقديم 

م  استقللته  هلشم  موالي  الهلسي 

مدي2ة  زينب  أبربلش  الديدة  تعيين 

للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 مقر الشركة من رقم 126 زنقة 

إج   أزرم  الصبلب  حي  راشد  سيدي 

 2 الفرح    3 رقم  الجديد  العنوان 

أحداف أزرم 

قرار رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

تغيي2 النشلط من ااشغلل الغلبوية 

إج  منعش عقلري 

متبعل لذلك تم تعديل مقتضيلت 

النظلم ااسل�سي التللية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل  مليلي: 

هدف الشركة : منعش عقلري

بند رقم  : الذي ينص عل  مليلي: 

3  الفرح  مقر الشركة الجديد : رقم 

2 أحداف أزرم 

عل   ينص  الذي  رقم  1:  بند 

زينب  أبربلش  الديدة  تعيين  مليلي: 

مدي2ة وديدة

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 168 .

1175I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كــوكـــب املـطـبــخ

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

كــوكـــب املـطـبــخ  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زاميــة 

ســلحــة أكــنــول  م زنقــة عبــد الكــريــم 

الديــوري الـ ــركــز التجــلري الـديــوان  

متجـــر رقــم 2  -- 20015 البيضــلء  

املــغــــرب  .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجلري 

.339. 17

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

ت ت   2020 نون23   05 في  املؤرخ 

املصلسقة عل  :

تفويت الديد )ة( أميـــــن  بــنــلـ ـيـــح  

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

 05 بتلريخ  إكـــرام   مــلمــونـي  نــــلسيــــة 

نون23 2020.

تفويت الديد )ة( أميـــــن  بــنــلـ ـيـــح  

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

شـيـ ـــــلء  مسغيــري حـدــنـــي  بتلريخ 05 

نون23 2020.

تفويت الديد )ة( أميـــــن  بــنــلـ ـيـــح  

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

)ة(  الديد  لفلئدة   حصة   1.000

 05 بتلريخ  مسغيــري حـدــنـــي   خـــولــة  

نون23 2020.

تفويت الديد )ة( أميـــــن  بــنــلـ ـيـــح  

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

أ س  )ة(  الديد  1.000 حصة لفلئدة  

05 نون23  م  مسغيــري حـدــنـــي  بتلريخ 

.2020

تفويت الديد )ة( أميـــــن  بــنــلـ ـيـــح  

أصل  من  اوت لعية  حصة   100

1.000 حصة لفلئدة  الديد )ة( أمـيـــــر 

نون23   05 بتلريخ  حـدــنـــي   مسغيــري 

.2020

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم   

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  756.26.

1176I
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اس وب

ABDESIMA GROUPE
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تحويل املقر االوت لعي للشركة

اس وب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36  5

 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

ABDESIMA GROUPE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زامية 

بيتهوفن مبلخ إتغ 6 رقم 33 طنجة - 

90000 املدينة طنجة.

تحويل  املقر االوت لعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجلري 

.66881

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في  0 غشت 2020 تم  تحويل  

من  للشركة  الحلجي  االوت لعي  املقر 

 33 رقم   6 إتغ  بيتهوفن مبلخ  »زامية 

طنجة«  املدينة   90000  - طنجة 

 306 »شلرع موالي رشيد قطعة  إج  

 90000  - 6 طنجة  اقلمة ونلت رقم 

طنجة  املغرب«.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   23 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  23392.

1178I

CHAMI CONSEILS

MHAIDI DIVERS
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شلرع محج مح د 

الدلسس ع لرة ارينل الطلبق الرابع 

شقة 08 ، 70000، العيون املغرب

MHAIDI DIVERS  شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي مدينة 

الوفلق بلوك ب رقم 51  العيون  - 

70000 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

3 117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 سون23   02

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

. MHAIDI DIVERS

اشغلل   : بإيجلز  الشركة  غرض 

البنلء م خدملت علمة .

مدينة   : االوت لعي  املقر  عنوان 

 - العيون     51 الوفلق بلوك ب رقم 

70000 العيون  املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

الديد ابراهيم امهيدي  :  1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد ابراهيم امهيدي عنوانه)ا( 

حي الفتح زنقة ينبع رقم 25  70000 

العيون  املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد ابراهيم امهيدي عنوانه)ا( 

 70000 25 حي الفتح زنقة ينبع رقم 

العيون املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بللعيون  بتلريخ 03 سون23 

2020 تحت رقم 1/2020 29.

1179I

comptasultlta sarl

IBHAM

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة ملووريل املدخل رقم 1  

الطلبق االمل املكتب رقم   الدرمة ، 

26202، الدرمة املغرب

IBHAM شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي  تجزئة 

ملووريل مدخل رقم 1 مكتب رقم  

الطلبق اامل الدرمة  - 26202 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

1 365

 07 عقد حر مؤرخ في  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 سون23 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.IBHAM

 : بإيجلز  الشركة  غرض 

.Promotion  immobilière

تجزئة    : االوت لعي  املقر  عنوان 

1 مكتب رقم   ملووريل مدخل رقم 

 26202  - الدرمة   اامل  الطلبق 

برشيد املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : النجوم  أح د  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  النجوم  أح د  الديد 

الدرمة برشيد    2 رقم   1 تجزئة أمنل 

26202 برشيد املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  النجوم  أح د  الديد 

الدرمة برشيد    2 رقم   1 تجزئة أمنل 

26202 برشيد املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  االبتدائية ب23شيد  

2020 تحت رقم 1569/2020.

1180I

IT FIDUS

AN RIAD TRAVAUX

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

IT FIDUS

 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC

AN RIAD TRAVAUX شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي  22 

الحرية 1 طلبق 3 شقة 9 - 28880 

املح دية املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

25619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 يوليوز   01

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AN  : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.RIAD TRAVAUX

منعش   : بإيجلز  الشركة  غرض 

عقلري.

 22  : االوت لعي  املقر  عنوان 

 28880  -  9 شقة   3 طلبق   1 الحرية 

املح دية املغرب .

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 500   : امركي  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

 500   : ني2ي  املصطفى  الديد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديد عبد هللا امركي عنوانه)ا( 

 35 رقم  فلدطين  شلرع   2 ريلض 

28880 املح دية املغرب.

عنوانه)ا(  ني2ي  املصطفى  الديد 

املح دية   28880  2 الراشيدية   171

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد هللا امركي عنوانه)ا( 

 35 رقم  فلدطين  شلرع   2 ريلض 

28880 املح دية املغرب

عنوانه)ا(  ني2ي  املصطفى  الديد 

املح دية   28880  2 الراشيدية   171

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 09 بتلريخ  بلملح دية   االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 773.

1181I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

كــوكـــب املـطبـــخ

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تعيين مدي2 وديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

كــوكـــب املـطبـــخ   شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي زاميــة 

ســلحــة أكنـــول م زنقــة عـبــد الكــريـــم 

الديـــوري الـ ركــز التجـــلري الــديــوان 

متـجـــر رقــم 2  -- 20015 البيضــلء  

املــغــــرب  .

تعيين مدي2 وديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

.339. 17

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

تم تعيين   2020 نون23   05 املؤرخ في 

الديد)ة(  للشركة  وديد  مدي2 

ك دي2  مح ــد    حـدـنــــي   مذغيـــري  

محيد

تبعل لقبول استقللة املدي2.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  0  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم  756.26.

1183I

SBM GESTION & FISCAL SARL

HETMA

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

SBM GESTION & FISCAL SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT

 CENTRE RIAD ETG 1 N° 60 ،

20090، CASABLANCA MAROC

HETMA شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي 26 محج 

مرس الدلطلن الطلبق االمل الشقة 

3 - 0 201 الدار البيضلء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

 81719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 أكتوبر   26

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتهل  ب ختصر  اإلقتضلء 

.HETMA

االستي2اس   : غرض الشركة بإيجلز 

م التصدير

املتلورة

النجلرة املتخصصة .

26 محج   : عنوان املقر االوت لعي 

مرس الدلطلن الطلبق االمل الشقة 

3 - 0 201 الدار البيضلء املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

  : املصطفى   املدعوسي  الديد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1. 00

للحصة .

 600   : الديد املدعوسي حدن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

املصطفى   املدعوسي  الديد 
تجزئة   1 زنقة   99 رقم  عنوانه)ا( 

الدار   20 00 لولوبيو سيدي مومن  

البيضلء املغرب.

حدن  املدعوسي  الديد 

رقم  82   8 سكني ع لرة  عنوانه)ا( 

 20620 ال23نو�سي   شطر ج سيدي 

الدار البيضلء املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

املصطفى  املدعوسي  الديد 
تجزئة   1 زنقة   99 رقم  عنوانه)ا( 

الدار   20 00 لولوبيو سيدي مومن 

البيضلء املغرب

حدن  املدعوسي  الديد 

رقم  82   8 سكني ع لرة  عنوانه)ا( 

 20620 ال23نو�سي   شطر ج سيدي 

الدار البيضلء املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 03 بتلريخ  بللدار البيضلء   التجلرية 

سون23 2020 تحت رقم 756108.

118 I

bemultico  بي ولتيكو

SARIMEK صريمك
شركة ذات املدؤملية املحدمسة

تأسيس شركة

bemultico  بي ولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكنلس ، 50060، مكنلس 

مكنلس

صري ك SARIMEK شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي رقم 

263 الطلبق الدفلي تجزئة ونلن 

مكنلس02 مكنلس - 50000 مكنلس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤملية 

املحدمسة 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

51573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

القلنون  إعداس  تم   2020 نون23   11

املدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

املحدمسة بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤملية املحدمسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : صري ك 

.SARIMEK
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تلور    : بإيجلز  الشركة  غرض 

طفليلت حريق

صلنع طفليلت حريق

االشغلل املختلفة ام البنلء.

رقم   : االوت لعي  املقر  عنوان 

ونلن  تجزئة  الدفلي  الطلبق   263

مكنلس02 مكنلس - 50000 مكنلس 

املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

500 حصة    : الديد مراس شنتيح 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

500 حصة    : الديد وواس مللك 

بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -  

مصفلت ممواطن الشركلء :

عنوانه)ا(  شنتيح  مراس  الديد 

اكوراي  يعزم  ايت  الحرية  تعلمنية 

51050  اكوراي املغرب.

عنوانه)ا(  مللك  وواس  الديد 

 51025 ايتبوبيدملن  امحند  ايت 

ايتبوبيدملن املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا(  شنتيح  مراس  الديد 

اكوراي  يعزم  ايت  الحرية  تعلمنية 

51050  اكوراي املغرب

عنوانه)ا(  مللك  وواس  الديد 

 51025 ايتبوبيدملن  امحند  ايت 

ايتبوبيدملن املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

سون23   09 بتلريخ  التجلرية ب كنلس  

2020 تحت رقم 113 .

1185I

R H AUDIT COMPTA

سوكين ف ترانس

شركة ذات مدؤملية محدمسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

سوكين ف ترانس شركة ذات 

مدؤملية محدمسة ذات الشريك 

الوحيد

معنوان مقرهل اإلوت لعي كزنلية 

مركب زينب طرانش 05 املحل رقم 

03 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤملية 

محدمسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجلري : 

110103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  

تم إعداس القلنون   2020 شتن23   1 

مدؤملية  ذات  لشركة  ااسل�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدمسة 

بلمل يزات التللية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضلء ب ختصر تد يتهل : سوكين 

ف ترانس.

النقل    : بإيجلز  الشركة  غرض 

الوطني م الدمجي لل نتوولت.

كزنلية   : االوت لعي  املقر  عنوان 

املحل رقم   05 مركب زينب طرانش 

03 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أولهل  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأس لل الشركة:  

سرهم، مقدم كللتلجي:

 1.000   : الديدة البكري سكينة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة .

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   -

مصفلت ممواطن الشركلء :

الديدة البكري سكينة عنوانه)ا( 

طنجة   90000  1 فيال  تجزئة شيكل 

املغرب.

مالعلئلية  الشخصية  ااس لء   

ممواطن مدي2ي الشركة:

الديدة البكري سكينة عنوانه)ا( 

طنجة   90000  1 فيال  تجزئة شيكل 

املغرب

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نون23   27 بتلريخ  بطنجة   التجلرية 

2020 تحت رقم  23608.

1186I

bemultico  بي ولتيكو

ESATRAV GROUPE

شركة ذات املدؤملية املحدمسة

قفل التصفية

bemultico  بي ولتيكو

رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكنلس ، 50060، مكنلس 

مكنلس

ESATRAV GROUPE شركة ذات 

املدؤملية املحدمسة

معنوان مقرهل اإلوت لعي : رقم 218 

ريلض الزيتونة مكنلس - 50000 

مكنلس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجلري : 

. 2557

ب قت�سى الج ع العلم اإلستثنلئي 

املؤرخ في 09 يوليوز 2020 تقرر حل 

ذات  شركة   ESATRAV GROUPE

رأس للهل  مبلغ  املحدمسة  املدؤملية 

مقرهل معنوان  سرهم   100.000

ريلض   218 رقم  اإلوت لعي   

مكنلس   50000  - مكنلس  الزيتونة 

هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

م عين:

ايت  محدين    الديد)ة( 
تغز   عنوانه)ا(  م  احدلين 

 5  50 مريرت   5  50 الح لم 

)ة(  ك صفي  املغرب  مريرت 

. للشركة

الج عية  انعقلس  تم  قد  م 

 2020 يوليوز   09 الختلمية بتلريخ 

الزيتونة  ريلض   218 رقم  مفي 

مكنلس املغرب.  50000  - مكنلس 

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

 10 بتلريخ  ب كنلس   التجلرية 

.633 تحت رقم   2020 سون23 

1187I

الزرهوني لطيفة  ااستلسة  سيوان 

ب الطلبق الثللث   33 رقم  اقلمة املنلرة، 

فلس   ،30000 شلرع عالل بن عبد هللا، 

مغرب

EL GHOUATI AHMED
شركة ذات املدؤملية املحدمسة 

الوحيد الشريك  ذات 

 06 االوت لعي:  مقرهل  معنوان 

زنقة ماصل ابن عطلء فلس 

fes 30000 املغرب.

القرارات« متعدس  »إعالن 

التجلري:  السجل  في  التقييد  رقم 

.2992

العلم  الج ع  ب قت�سى 

نون23   2 في  املؤرخ  االستثنلئي 

القرارات  اتخلذ  تم   ،2020

: التللية 

عل   ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

الشريك  بوفلة  اإلعالم  مليلي: 

الغواطي  أح د  الديد  الوحيد 

مع  الشركة  نشلط  است رار  م 

مرثته.

عل   ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

 : يلي مل
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الديد  لورثة  الحصص  إسنلس 

تصبح  حيث  الغواطي   أح د 

يدي2  الديد   : كللتلجي  الحصص 

الديد  حصة،   97.222 الغواطي 

حصة،   97.222 الغواطي  والل 

 97.222 الغواطي  أسلمة  الديد 

الغواطي  ح زة  الديد  حصة، 

نوال  الديدة  حصة،   97.222

الديدة  حصة،    8.612 الغواطي 

حصة،   62.500 املجتهد  علئشة 

 (500.000 ( مل مج وعه  أي 

. حصة

عل   ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

 : يلي مل

الغواطي  نوال  الديدة  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة   وديدة  ك دي2ة 

محدسة.

عل   ينص  الذي   : رقم    قرار 

مل يلي:

تعديل البند 1، البند 6، البند 7، 

البند 11، للنظلم ااسل�سي للشركة.

قرار رقم 5 : الذي ينص عل  مليلي:

تحيين النظلم ااسل�سي للشركة.

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

نوف 23   9 بتلريخ  بفلس  التجلرية 

2020 تحت رقم  300.

1188I

PÔLE DE ROULEMENT

Importation-Distribution

شركة ذات مدؤملية محدمسة 

معنوان مقرهل االوت لعي : شلرع 

أمالس زيلن إقلمة كنزه، الطلبق 

الدفلي الوي2مند - 20300 الدار 

البيضلء - املغرب.

رفع رأس لل الشركة

رقم التقييد في السجل التجلري 

378285

املؤرخ  الشريكين  قرار  ب قت�سى 

تم رفع رأس لل  2020 أكتوبر   26 في 

 600.000 قدره  ب بلغ  الشركة 

سرهم   1.000.000 من  أي  سرهم 

طريق  عن  سرهم   1.600.000 إج  

عينية. أم  نقدية  حصص  تقديم   :

بلملحك ة  القلنوني  اإليداع  تم 

بتلريخ  البيضلء  بللدار  التجلرية 

15/12/2020 تحت رقم 82 757.

605 P



عدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) الجريدة الرسمية18290  

املحكمة التجارية بالرباط
املقلملة معللجة صعوبة  شعبة 
للديد  تدوية قضلئية  ملف 

لحدن الطلبة رئيس مجلس إسارة 
لإلع لر الطلبة  شركة 
ملف رقم 2020/9
حدلب رقم 122

عن  الصلسر  الحكم  ب قت�سى 
بتلريخ  بللربلط  التجلرية  املحك ة 
في امللف التجلري   2020 5 نوف 23 

.2020/8319/39 عدس 
.123399  : سجل تجلري رقم 

. 0 حكم عدس 
التجلرية  املحك ة  قضت 
التدوية  مدطرة  بت ديد  بللربلط 
لشركة  املفتوحة  القضلئية 
لحدن  للديد  لإلع لر  الطلبة 
الشخص  هذا  مبلخضلع  الطلبة 
بهل  املصرح  الديون  مبخصوص 
بتلريخ سلبق عل  تلريخ هذا الحكم 
االست رارية  مخطط  نفس  إج  

املذكورة. للشركة  املحصور 
عبو  ليل   الديدة  مبتعيين 
و يلة  مالديدة  منتدبة  قلضية 

لهل. نلئبة  الدعدي 
سنديكل  فيزازي  خللد  مالديد 
الدلب  بشلرع  عنوانه  الكلئن 
حي الريلض   y5 تجزئة  سكتور  1 

الربلط.
بلعتبلر تلريخ التوقف عن الدفع 
هو  املدطرة  إليه  لل  دة  بللندبة 
الصلسر  الحكم  في  املحدس  التلريخ 
 68 رقم  تحت  املحك ة  هذه  عن 
في امللف   2018 سيد 23   25 بتلريخ 

.2018/8302/20 رقم 
الدائنين  من  فلملطلوب  معليه 
للدنديك  بديونهم  التصريح 
املعين ض ن قلئ ة موقعة تتض ن 
مذلك  مرفقة  املطلوبة  املبللغ 
من  ابتداء  شهرين  أول  ساخل 
بللجريدة  االشعلر  هذا  نشر  تلريخ 
ااول  هذا  ت ديد  مع  الرس ية 
الدائنين  إج   بللندبة  بشهرين 

املغربية  امل لكة  خلرج  القلطنين 
720 من مدمنة  طبقل لل واس  58، 

التجلرة.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

65

بللربلط التجلرية  املحك ة 
املقلملة معللجة صعوبة  شعبة 
لشركة  تصفية قضلئية  ملف 

مؤسدة كوابلص بوطي
ملف رقم 2020/8
حدلب رقم 50

الصلسر  الحكم  ب قت�سى 
بللربلط  التجلرية  املحك ة  عن 
امللف  في   2020 26 نوف 23  بتلريخ 
التجلري عدس  2020/8303/3.

.  50 حكم عدس 
التجلرية  املحك ة  قضت 
التصفية  مدطرة  بفتح  بللربلط 
مؤسدة  شركة  حق  في  القضلئية 
 institut de بوطي  كوابلص 
السجل  ذات   Beaute GUAPA’S

.63391 التجلري رقم 
زامية  االوت لعي  مقرهل  الكلئن 
ب  النخيل  مشلرع  الرملن  زنقة 
حي   2 تجزئة ريلض سندس   2 رقم 

الربلط. الريلض 
صبلح  س يل  الديدة  معينت 
عبو  مذة/ليل   منتدبة  قلضية 

لهل. نلئبة 
سنديكل  فلخر  علسل  مالديد 
التجلرية  بلملحك ة  مالكلئن عنوانه 

بللربلط.
محدس تلريخ التوقف عن الدفع 
لتلريخ  الدلبقة  عشر  الث لنية  في 

الحكم. هذا 
الدائنين  من  فلملطلوب  معليه 
للدنديك  بديونهم  التصريح 
موقعة  قلئ ة  ض ن  املعين 
مرفقة  املطلوبة  املبللغ  تتض ن 
بللوثلئق مذلك ساخل أول شهرين 
من تلريخ نشر هذا ااشعلر  ابتداء 
ت ديد  مع  الرس ية  بللجريدة 

إج   بللندبة  بشهرين  ااول  هذا 

امل لكة  خلرج  القلطنين  الدائنين 

 ،720 لل واس  58،  طبقل  املغربية 

من مدمنة التجلرة.

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

66

 املحك ة  التجلرية بللربلط

شعبة صعوبلت املقلملة

 ملف تصفية قضلئية

رقم :  6/201

ملف أمر توزيع

عدس : 2019/ 851/830

بيلن بإيداع
 أمر توزيع منتوج بيع عقلر

 شركة طوب ماش

) امللسة 668 من مدمنة التجلرة(

املعنيين  ااطراف  علم  في  ليكن 

أنه قد تم إيداع أمر توزيع منتوج بيع 

الخلضعة  ماش  طوب  شركة  عقلر 

الضبط  بكتلبة  القضلئية  للتصفية 

لد  املحك ة التجلرية بللربلط شعبة 

صعوبلت املقلملة بنلء عليه، متطبيقل 

مدمنة  من   668 امللسة  ملقتضيلت 

التجلرة ي كن لألطراف املعنيين بهذا 

بلإلستئنلف  فيه  الطعن  التوزيع، 

ساخل أول 15يومل من تلريخ نشر هذا 

البيلن بللجريدة الرس ية.
  عن رئيس مصلحة  كتلبة الضبط

243

 املحك ة التجلرية بللربلط

شعبة معللجة صعوبة املقلملة

ملف تصفية قضلئية لشركة سال 

بييس أمطو

ملف رقم 2020/9

عن  الصلسر  الحكم  ب قت�سى 

بتلريخ  بللربلط  التجلرية  املحك ة 
التجلري  امللف  في   2020 3 سيد 23 

عدس 2019/8301/53.

حكم عدس  5.
قضت املحك ة التجلرية بللربلط 
القضلئية  التصفية  مدطرة  بفتح 
لشركة سال بييس أمطو الكلئن مقرهل 
أس لء  لال  شلرع   19 ب  االوت لعي 
إقلمة حجية تلبريكت سال، املسجلة 
املحك ة  لد   التجلري  بللسجل 

االبتدائية بدال تحت رقم 21 1.
بتحديد تلريخ التوقف عن الدفع 
في الث لنية عشر شهرا الدلبقة لهذا 

الحكم.
قلضيل  عبو  ليل   الديدة  بتعيين 
سي يل  صبلح  مالديدة  منتدبل 

قلضيل منتدبل بللنيلبة.
سحنون  الحق  عبد  الديد 
ع ليلت  بتديي2  مكلفل  سنديكل 
أعاله  لل قلملة  القضلئية  التصفية 
الحكم مش ول  هذا  بأن  مالتصريح 

بللنفلذ املعجل بقوة القلنون.
الدائنين  من  فلملطلوب  معليه 
املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبللغ  ض ن قلئ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بللوثلئق مذلك ساخل 
نشر  تلريخ  من  ابتداء  شهرين  أول 
مع  الرس ية  بللجريدة  االشعلر  هذا 
بللندبة  بشهرين  ااول  هذا  ت ديد 
إج  الدائنين القلطنين خلرج امل لكة 
720 من  املغربية طبقل لل واس  58، 

مدمنة التجلرة.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

294

املحك ة التجلرية بللربلط
شعبة معللجة صعوبة املقلملة

ملف تدوية قضلئية لشركة التأمين 
البشي2ي في شخص م ثلهل القلنوني

ملف رقم 2020/10
حدلب رقم 50

عن  الصلسر  الحكم  ب قت�سى 
بتلريخ  بللربلط  التجلرية  املحك ة 
في امللف التجلري   2020 12 نوف 23 

عدس 2019/8302/76.

 II.  -  إعالنات قضائية
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حكم عدس 2  .

قضت املحك ة التجلرية بللربلط 

بفتح مدطرة التدوية القضلئية في 

حق شركة التأمين البشي2ي املسجلة 

املحك ة  لد   التجلري  بللسجل 

رقم  تحت  بللقنيطرة  االبتدائية 

.35675

  58 الكلئن مقرهل االوت لعي ب 

شلرع مح د الخلمس إقلمة حك ت 

املتكتب رقم   القنيطرة.

الدعدي  الديدة و يلة  معينت 

صبلح  مالديدة  منتدبل  قلضيل 

سي يل للنيلبة عنهل.

مالديد عبد املجيد عراقي سنديكل 

قيس  إقلمة  ب    عنوانه  مالكلئن 

أكدال الربلط محدس   2 ع لرة ج ط 

تلريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا 

الدلبقة لهذا الحكم.

الحكم  هذا  بكون  مالتصريح 

بقوة  املعجل  بللنفلذ  مش ول 

القلنون.

الدائنين  من  فلملطلوب  معليه 

املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 

املبللغ  ض ن قلئ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بللوثلئق مذلك ساخل 

نشر  تلريخ  من  ابتداء  شهرين  أول 

مع  الرس ية  بللجريدة  االشعلر  هذا 

بللندبة  بشهرين  ااول  هذا  ت ديد 

إج  الدائنين القلطنين خلرج امل لكة 

720 من  املغربية طبقل لل واس  58، 

مدمنة التجلرة.

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

295

املحك ة التجلرية بللربلط

ملف البيع رقم 8 /2020

حدلب رقم : 95 25

الطرف اامل :

سدي  سيرك  لويس  إي لنويل 

كلستي2جي.

  : التسجيل  بطلقة  رقم 

A033889X ؛

الطرف الثلني :

بطلقة  رقم  الشرقلمي،  مح د 

 ،A 95285   : الوطنية  التعريف 

مغربي الجندية.

ااصل التجلري : حضلنة.

الدوي�سي  زعي2  طريق   : العنوان 

كلم 8 الربلط.

رقم السجل التجلري :   969.

ب صلحة  التعرضلت  مستقبل 

التجلرية  بلملحك ة  التجلري  السجل 

 15 عشر  خ دة  غلية  إج   بللربلط 

يومل من صدمر اإلعالن الثلني.

اإلعالن الثلني
رئيس مصلحة السجل التجلري

6 مكرر

املحك ة التجلرية بللربلط

ملف رقم :   /2020

حدلب رقم : 2860

الطرف اامل :

بطلقة  رقم  الفخور،  صلبر 

التعريف الوطنية : A 18202 مغربي 

الجندية.

الطرف الثلني :

بطلقة  رقم  زولي،  عث لن 

التعريف الوطنية :  A37670 مغربي 

الجندية.

ااصل التجلري : صيدلية.

حي   222 رقم  ت لرة   : العنوان 

 : عبلسي بريكة رقم السجل التجلري 

.6 308

ب صلحة  التعرضلت  مستقبل 

التجلرية  بلملحك ة  التجلري  السجل 

 (15( بللربلط إج  غلية خ دة عشر 

يومل من صدمر اإلعالن الثلني.

اإلعالن الثلني
رئيس مصلحة السجل التجلري

3 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
اشعلر بقفل مدطرة التدوية 

القضلئية
ب قت�سى الحكم عدس 13 الصلسر 

امللف  في   2020/10/21 بتلريخ 

 ،2020/8312/13 عدس  التجلري 

قضت محك ة التجلرية ب كنلس :

بقفل مدطرة التدوية القضلئية 

الصليغ  فريدة  الديدة  مواوهة  في 

الشعبية«،  »الصيدلية  صلحبة 

الكلئنة برقم 92 شلرع الحدن الثلني 

الحلوب، املسجلة بللسجل التجلري 

مل  مع  تحليلي،   3 558 رقم  تحت 

يت2تب عن ذلك قلنونل.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

72

املحك ة التجلرية ب كنلس

اشعلر بفتح مدطرة التصفية 
القضلئية

ب قت�سى الحكم عدس 11 الصلسر 

امللف  في   2020/10/21 بتلريخ 

قضت   ،8303/06 عدس  التجلري 

محك ة التجلرية ب كنلس :

التدوية  مدطرة  بتحويل 

شركة  حق  في  املفتوحة  القضلئية 

االوت لعي  مقرهل  الكلئن  سيدليك، 

بزنقة بن خلدمن، رقم 78، مكنلس، 

املسجلة بللسجل التجلري تحت عدس 

5 198 تحليلي، إج  مدطرة التصفية 

القضلئية، مع مل يت2تب عن ذلك من 

آثلر قلنونية.

- بلإلبقلء عل  الديد ك لل حيدة 

أقبلي  يلسين  الديد  منتدبل،  قلضيل 

الع لري  رشيد  مالديد  له  نلئبل 

سنديكل في املدطرة.

- بلعتبلر تلريخ التوقف عن الدفع 

القل�سي  بللحكم  املحدس  نفده  هو 

القضلئية،  التدوية  مدطرة  بفتح 

الدلبقة  شهرا  عشر  ث لنية  أي 

التدوية  مدطرة  فتح  حكم  لتلريخ 

القضلئية.

- بقيلم كتلبة ضبط هذه املحك ة 
الكيفية  مفق  الحكم  هذا  بلشتهلر 
من  امللسة  58  في  عليهل  املنصوص 

مدمنة التجلرة.
بكيفية  املصلريف  بلستخالص   -

امتيلزية من منتوج التصفية.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

73

املحك ة التجلرية ب كنلس
اشعلر بتعيين نلئب القل�سي املنتدب

ب قت�سى الحكم عدس 12 الصلسر 
امللف  في   2020/10/21 بتلريخ 
 ،2020/8311/12 عدس  التجلري 

قضت محك ة التجلرية ب كنلس :
الحالمي،  بدر  الديد  بتعيين 
نلئبل  املحك ة،  بهذه  القل�سي 
للقل�سي املنتدب الديد ك لل حيدة 
في  القضلئية  التدوية  مدطرة  في 
املي وني،  البشي2  الديد  مواوهة 
سي  كونطوار  ممخ3زة  مقهى  صلحب 
كورمي ب ووب القرار رقم 16 الصلسر 
امللف  في   2020/07/27 بتلريخ 
إليه  تدند   ،2019/8301/37 رقم 
نفس مهلم القل�سي املنتدب في هذه 

املدطرة ان علق هذا الخي2 ملنع.
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

74

املحك ة التجلرية ب كنلس
تحويل شخص طبيعي إج  شخص 

معنوي
ملف رقم 2020/117

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تحويل  تم   2020 سبت 23   23 في 
الحق  عبد  سالم  الذاتي  الشخص 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 
بللسجل  ماملسجل   D 15700 رقم 
إج    536 6 رقم  تحت  التجلري 
 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 
 PHARMACIE RIAD ASSIHA
شركة في طور التأسيس   SARL AU
شلرع  الريلض  بحي  مقرهل  الكلئن 
املدي2ة زنقة اصيال رقم 322 ميدالن 

مكنلس.
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التجلري  ااصل  تقييم  تم  مقد 
بقي ة 923902,70 سرهم.

لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 
بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  أن توضع 
التجلرية ب كنلس ساخل أول خ دة 
صدمر  تلريخ  من  يومل   )15( عشر 

النشرة الثلنية.
االعالن اامل

عن رئيس كتلبة الضبط

67 مكرر

املحك ة التجلرية ب كنلس
بيع أصل تجلري

ملف رقم 2020/118
تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بتلريخ االمراني  مح د   االستلذ 
بلع الديد حدن   2020 أكتوبر   1 
 D800385 عزيز الحلمل ب ت م رقم
للديد ابو العالء عبد العزيز  ب. ت.م 
العالء  ابو  مالديد   G1 5381 رقم 
 D31755  عبد الكريم ب. ت.م رقم
من  املكون  التجلري  ااصل  و يع 
مقهى مالكلئن ب كنلس االس لعيلية 

إقلمة الزيتونة رقم 22 الزيتون.
لد   التجلري  بللسجل  مقيدة 
املحك ة التجلرية ب كنلس بللسجل 
بث ن  مذلك   28976 عدس  التجلري 

قدره 00.000  سرهم.
لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 

أن توضع بكتلبة الضبط بلملحك ة.
النشرة اامج 

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

68 مكرر

املحك ة التجلرية ب كنلس
تحويل شخص طبيعي إج  شخص 

معنوي
ملف رقم 2020/119

 13 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
أغدطس 2020 تم تحويل الشخص 
الذاتي الصليغ مح د الحلمل لبطلقة 
 D618889 رقم  الوطنية  التعريف 
تحت  التجلري  بللسجل  ماملسجل 
رقم 80366 إج  شخص معنوي تحت 
 STE TWIN DES BOISSONS اسم 
شركة في طور التأسيس   SARL AU

الزيتون  حي  برقم    مقرهل  الكلئن 

مرولن 2 مكنلس.

التجلري  ااصل  تقييم  تم  مقد 

بقي ة 1.500.000 سرهم.

لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  أن توضع 

التجلرية ب كنلس ساخل أول خ دة 

صدمر  تلريخ  من  يومل   )15( عشر 

النشرة الثلنية.

النشرة اامج 
عن رئيس كتلبة الضبط

69 مكرر

املحك ة التجلرية ب كنلس

تحويل شخص طبيعي إج  شخص 
معنوي

ملف رقم 2020/120

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تحويل  تم   2020 أكتوبر   13 في 

الكريم  عبد  معي  الذاتي  الشخص 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

بللسجل  ماملسجل   D11 081 رقم 

إج   رقم  69 8  تحت  التجلري 

 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 

 BARIS PRO »S.B.P« SARL AU

الكلئن  التأسيس  طور  في  شركة 

تجزئة    30 ع لرة   1 برقم  مقرهل 

ريلض االس لعيلية مكنلس.

التجلري  ااصل  تقييم  تم  مقد 

بقي ة 0 ,567101 سرهم.

لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  أن توضع 

التجلرية ب كنلس ساخل أول خ دة 

صدمر  تلريخ  من  يومل   )15( عشر 

النشرة الثلنية.

النشرة اامج 
عن رئيس كتلبة الضبط

70 مكرر

املحك ة التجلرية ب كنلس

تحويل شخص طبيعي إج  شخص 
معنوي

ملف رقم 2020/121

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 2 نوف 23 2020 تم تحويل الشخص 

الذاتي ابو النور وواس الحلمل لبطلقة 

 D359089 رقم  الوطنية  التعريف 

تحت  التجلري  بللسجل  ماملسجل 
معنوي  شخص  إج   رقم  5708 

 STE ABOUNNOUR اسم  تحت 

ASCENSEURS SARL AU شركة في 

طور التأسيس الكلئن مقرهل ب لتقى 

إقلمة  مكيلد  مشلرع  نهرم  شلرع 

اس لعيلية محل 12 م ج مكنلس.
التجلري  ااصل  تقييم  تم  مقد 

بقي ة  19682,6 سرهم.

لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  أن توضع 

التجلرية ب كنلس ساخل أول خ دة 

صدمر  تلريخ  من  يومل   )15( عشر 

النشرة الثلنية.

النشرة اامج 
عن رئيس كتلبة الضبط

71 مكرر

املحك ة  التجلرية ب كنلس

ملف رقم : 2020/115

حدلب : 1330
هبة أصل تجلري

ذ.  تلقله  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

ب كنلس  موثق  بوسبلطة  اسريس 

بتلريخ 17 م26 أغدطس 2020.

مهب الديد زريهن مح د الحلمل 

الدلكن   Z1270   عدس ب.ت.م 

مكنلس   77 رقم  مرولن  ونلن 

الحلملة  زريهن  سهلم  للديدات 

. D595308 ب.ت.م عدس

مسلرة  قلصرة  زريهن  ماينلس 

الحلملة  زريهن قلصرة مليل  زريهن  

الدلكنيين   D863730 عدس  ب.ت.م 

 77 فيال  مرولن  ونلن  بتجزئة 

مكنلس.

استع لل  ذا  التجلري  ااصل 

 EXPLOITANT MILK BAR

ريلض  تجزئة  الكلئن   NIGOCIANT

ع لرة   19 بلوك   1 الشطر  الزيتون 

 CAFE 1 مكنلس تحت اسم  G محل 

املسجل بللسجل   RIAD ZITOUNE

متم   8 896 عدس  تحت  التجلري 

تحديد قي ة الصدقة بث ن إو لجي 

قدره 300000 سرهم.

لذلك فإن و يع التعرضلت يجب 

بلملحك ة  الضبط  بكتلبة  أن توضع 

التجلرية ب كنلس ساخل أول خ دة 

صدمر  تلريخ  من  يومل   )15( عشر 

النشرة الثلنية.

النشرة اامج 
  عن رئيس مصلحة  كتلبة الضبط

244

املحكمة التجارية بوجدة

إشهلر مدتخرج عقد بيع أصل 
تجلري

ملف البيع عدس : 307/2020.

حدلب عدس : 1528.

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتلريخ 

بوودة  مسجل   /1990/12/25

سجل اإليداع   2019/0 /12 بتلريخ 

مامللحق   ،6112-6201 أس   6831

بتلريخ  اإلمضلء  املصحح  اإلضلفي 

بوودة  مسجل   ،2019/0 /23

بتلريخ 2019/05/02 بلع الديد :

بيعقوب  الدلكن   : أح د  فالقي 

املنصور 127 - مودة.

الدلكن   : أمين  فالقي   : للديد 

بيعقوب املنصور 127 مودة.

الكلئن  التجلري  ااصل  و يع 

املخصص  زنقة املزمزي،   52 بوودة 

مقيد  مالغي2  املجوهرات،  لبيع 

قدره  بث ن  التجلري،  بللسجل 

خ دون ألف سرهم )50.000 سرهم(.
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املحك ة  أملم  التعرضلت  تقبل 

التجلرية بوودة ساخل أول أقصله 

للنشرة  املوالية  يومل  عشر  خ دة 

الثلنية - تطبيقل لل لسة  8 من مدمنة 

التجلرة.

النشرة اامج 
  رئيس مصلحة  كتلبة الضبط

75 مكرر

املحك ة التجلرية بوودة

إشهلر مدتخرج عقد بيع أصل 
تجلري

ملف البيع عدس : 2020/308.

حدلب عدس : 1529.

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسجل  بتلريخ  2019/03/0/ 

سجل   2019/10/29 بتلريخ  بوودة 

بلع   ،22776 أس   25156 اإليداع 

الديد :

مح د منصوري : الدلكن بشلرع 

رقم  بن ي ون  تجزئة  الثلني  الحدن 

7 - مودة.

الدلكن   : علسل بنقدمر   : للديد 

الورس  زنقة  النجلح  حي  ملحلة  بظهر 

رقم 9  - مودة.

الكلئن  التجلري  الحق  كلفة 

بوودة سرب امبلصو رقم   قيدلرية 

مالغي2 مقيد بللسجل  مالس بلحدين، 

بث ن قدره ملئة معشرمن  التجلري، 

ألف سرهم )120.000 سرهم(.

املحك ة  أملم  التعرضلت  تقبل 

التجلرية بوودة ساخل أول أقصله 

للنشرة  املوالية  يومل  عشر  خ دة 

الثلنية - تطبيقل لل لسة  8 من مدمنة 

التجلرة.

النشرة اامج 
  عن رئيس مصلحة  كتلبة الضبط

76

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2020/17

الطرف اامل :
بطلقة  رقم  توفيق،  القصري 
مغربي   A66501  : التعريف الوطنية 

الجندية.
الطرف الثلني :

ذات  سال  الفتح  صيدلية  شركة 
مدؤملية محدمسة ذات م ثل محيد 
القصري  الوحيد  القلنوني  مدي2هل 

توفيق، مغربي الجندية.
ااصل التجلري : صيدلية.

رقم السجل التجلري : 230 .
105 زنقة اارسن قطلع   : العنوان 

رقم   ف تلبريكت سال.
ب صلحة  التعرضلت  مستقبل 
التجلرية  بلملحك ة  التجلري  السجل 
 (15( بللربلط إج  غلية خ دة عشر 

يومل من صدمر اإلعالن الثلني.
اإلعالن الثلني

رئيس مصلحة السجل التجلري

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان

إشهلر بيع أصل تجلري
كتلبة  مصلحة  رئيس  يشهد 
الضبط بلملحك ة االبتدائية بديدي 

سلي لن.
محرر  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
بوشر   ااستلذة  املوثقة  طرف  من 
بن  الزاز  أح د  الديد  بلع  لهري، 
الدالم  بحي  الدلكن  القلسر،  عبد 
سيدي سلي لن،   32 رقم   23 بلوك 
للديد   ،GN/71106 رقم  مطنيته 
الدلكن  هشلم الشالمي بن مح د، 
 10 ع لرة  النخيل  مومن  بديدي 
رقم  مطنيته  البيضلء،  الدار   6 رقم 
التجلري  ااصل   ،M/285925
تجزئة   23 الكلئن بحي الدالم بلوك 
سلي لن،  سيدي   32 رقم   598
بلملحك ة  التحليلي  بللسجل  ماملقيد 
االبتدائية سيدي سلي لن تحت رقم 
مجزرة  عبلرة عن  هو  مالذي   51  
300.000 سرهم. ممشواة بث ن قدره 

البلئعين  سائني  فعل   معليه 

لألصل التجلري املذكور أن يتقدموا 

بتعرضلتهم إج  قدم السجل التجلري 

 15 بذي املحك ة ساخل أول أقصله 

يومل من تلريخ صدمر اإلعالن الثلني 

طبقل للفصل  8 من مدمنة التجلرة.

اإلعالن الثلني
عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط

إمضلء : هشلم العي ش

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

ملف البيع عدس 2018/19

حدلب رقم 15597

بيع أصل تجلري
 10 ب قت�سى عقد عدجي مؤرخ في 

 19 بتلريخ  ممسجل   2018 سبت 23 

مح د  الديد  بلع   ،2018 سبت 23 

القضيوي اإلسري�سي الحلمل لبطلقة 

إج    M7113 التعريف الوطنية عدس 

الحلمل  القلسطي  املختلر  الديدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

مج وع ااصل التجلري   M22121 

عدس 2306.

 PLACE MOULAY ب  الكلئن 

 YOUSSEF KISSARIAT TOUNSI

.N°21 EL JADIDA

 BIJOUTIER نشلط  فيه  املزامل 

 FABRICANT POUR SON

.COMPTE

مالكيفية  الشرمط  مذلك حدب 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضلت  فإن  معليه 

االبتدائية  بلملحك ة  الضبط  بكتلبة 

من  يومل   15 أول  ساخل  بللجديدة 

تلريخ النشرة التللية.

النشرة اامج 
مصلحة السجل التجلري

296مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة

ملف التفويت عدس : 38/2020

تفويت أصل تجلري

إشهلر عقد رسمي منجز بتلريخ 26 

م27 نوف 23 2020 من طرف ااستلذ 

بتلزة  موثق  البويوسفي  لحدن 

 ،2020 سيد 23   17 بتلريخ  ممسجل 

فوت الدلسة :

الديد  ابن  البوهلجي  الجيالجي 

مغربي  يلمنة،  مالديدة  اح د 

سبت 23   30 بتلريخ  مزساس  الجندية 

ب.ت.م  رقم  ببندلي لن،   19 9

75 شلرع عالل بن  Z23259 موطنه 

عبد هللا تلزة.

مغربي ابن الديد  علي البوهلجي  

مغربي  يلمنة،  مالديدة  اح د 

سيد 23   21 بتلريخ  مزساس  الجندية 

 Z7163 رقم ب.ت.م  بوزان،   1952

شلرع عالل بن عبد هللا   75 موطنه 

تلزة.

مح د البوهلجي  ابن الديد اح د 

الجندية  مغربي  يلمنة،  مالديدة 

بتلزة،  ملي   19   26 بتلريخ  مزساس 

  66 موطنه   A89909 ب.ت.م  رقم 

حي كيش الواسية ت لرة.

ابن الديد  عبد القلسر البوهلجي  

مغربي  يلمنة،  مالديدة  اح د 

الجندية مزساس بتلريخ 5 ينلير 8 19 

 A32735 ب.ت.م  رقم  ببندلي لن، 

حي  زنقة است2اليل رقم     10 موطنه 

املحيط الربلط.

الديد  ابن  البوهلجي   هللا  عبد 

مغربي  يلمنة،  مالديدة  اح د 

سيد 23   26 بتلريخ  مزساس  الجندية 

 R33778 .195 بوزان، رقم ب.ت م 

حي   30 رقم  ال23كة  تجزئة  موطنه 

اإلملم مللك تلزة.
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ابن الديد اح د  عزمز البوهلجي  
الجندية  مغربي  يلمنة،  مالديدة 
ببلب   1951 أبريل   15 بتلريخ  مزساس 
 R29877 مرزمقة تلزة، رقم ب.ت م. 
شلرع عالل بن عبد هللا   75 موطنه 

تلزة.
ربيعة البوهلجي  بنت الديد اح د 
الجندية  مغربية  يلمنة،  مالديدة 
 1957 سيد 23  بتلريخ  1  مزساسة 
بوزان، رقم ب.ت م. Z 6619 موطنهل 

66  حي كيش الواسية ت لرة.
الديد  بنت  البوهلجي   خديجة 
مغربية  يلمنة،  مالديدة  اح د 
يونيو   25 بتلريخ  مزساسة  الجندية 
 Z 822 5 1965 بتلزة، رقم ب.ت م. 
شلرع عالل بن عبد هللا   75 موطنهل 

زنقة زالقة تلزة.
فلط ة البوهلجي  بنت الديد اح د 
الجندية  مغربية  يلمنة،  مالديدة 
مزساسة بتلريخ 10 ملي 6 19 بديدي 
أنفل، رقم ب.ت  بليوط الدارالبيضلء 
النيبلل  بزنقة  موطنهل   C 029 2 م. 
طريق صفرم فلس.   2 مفلء  رقم  8 

للدلسة :
مح د  الديد  ابن  التلقي  لحدن 
الجندية  مغربي   ، فلط ة  مالديدة 
 1968 ملرس   12 بتلريخ  مزساس 
ر.ب.ت.م.  تلزة  الشرقية  ب كنلسة 
بلوك أ   86 موطنه برقم   C260166

زماغة العليل فلس.
مح د  الديد  ابن  التلقي  مح د 
الجندية  مغربي   ، فلط ة  مالديدة 
سيد 23  197   25 بتلريخ  مزساس 
م.  ب كنلسة الغربية تلزة  رقم ب.ت. 
تجزئة   295 موطنه برقم   Z2837 1

ونة الزيتون بن سوسة فلس.

الديد  ابن  التلقي  الكريم  عبد 

مغربي   ، فلط ة  مالديدة  مح د 

 1977 ملي   3 الجندية مزساس بتلريخ 

رقم ر.ب.ت  ب كنلسة الشرقية تلزة  

 295 برقم  موطنه   Z3 5060 م. 

تجزئة ونة الزيتون بن سوسة فلس.

مح د  الديد  ابن  التلقي  حكيم 

الجندية  مغربي   ، فلط ة  مالديدة 

 1980 سبت 23   20 بتلريخ  مزساس 

ر.ب.ت.م.  تلزة  الشرقية  ب كنلسة 

تجزئة   295 موطنه برقم   Z 00 31

ونة الزيتون بن سوسة فلس.

املشت ل  التجلري  ااصل  و يع 

بلسم  املعرمفة  املقهى  عل  

ب  الكلئن  فينيز   VENISE مقهى  

تلزة. هللا  عبد  بن  عالل  شلرع   75

ماملعنوية  امللسية  بعنلصره 

ماملسجل بللسجل التجلري بلملحك ة 

رقم  709،  تحت  بتلزة  اإلبتدائية 

 1.000.000.00 قدره  إو لجي  بث ن 

 300.000.00 مبلغ  يش ل  سرهم، 

سرهم عن العنلصر املعنوية.

عن  سرهم   700.000.00 مبلغ 

العنلصر امللسية.

ب كتب  التعرضلت  مستقبل 

السجل التجلري بلملحك ة اإلبتدائية 

يومل يبتدئ من   15 بتلزة ساخل أول 

تريخ صدمر النشرة الثلنية بللجريدة 

الرس ية.

النشرة االمج 
 عن رئيس كتلبة الضبط

345 مكرر

استدراك خطإ مقع بللجريدة 

 الرس ية عدس 5636

 بتلريخ   نوف 23 2020 

املحك ة التجلرية ب راكش

بيع أصل تجلري

ملف رقم : 2020/82

حدلب رقم 2060

ب راكش  موثق  عقد  ب قت�سى 

ممسجل بتلريخ  2020 ملرس   6  يوم 

بلعت  ب راكش،   2020 ملرس   17  

ذات  شركة  ميتي  مراكش  شركة 

الشريك  ذات  محدمسة  مدؤملية 

التجلري  بللسجل  مسجلة  الوحيد، 

 ،31 93 رقم  تحت  ب راكش 

صللح  سرب   10 االوت لعي  مقرهل 

م ثلة  مراكش،  العرمص  ريلض 

 BRUNO الديد  طرف  من 

سفر  لجواز  الحلمل   MANSUTTI

 VIA مالدلكن ب   YA8 39069 رقم 

 URIL 50 TARCENTO UDINE

 CLAUDE FRANCOIS للديد 

ب راكش  الدلكن   MONTEIL

الحلمل   A31B بللم  ريفي2  إقلمة 

 18DD98115 رقم  الدفر  للجواز 

 Madame مالديدة    0% بندبة 

الحلملة   Amalle GHOMRICHE

رقم  الوطنية  التعريف  للبطلقة 

%60 كل ااصل  PN806192 بندبة 

 maison d’hotes املدمى  التجلري 

بج يع عنلصره امللسية   CHAMADE

سرب صللح   10 الكلئن ب  ماملعنوية 

املعد  مراكش،  العرمس  ريلض 

الستغالل بيت الضيلفة مهو مسجل 

بللسجل التجلري ب راكش تحت رقم 

مذلك  التحليلي  بللسجل   31 93

.DHS 680.000 بث ن قدره

أعاله  املذكور  البلئع  سائني  فعل  

قدم  إج   بتعرضلتهم  يتقدموا  أن 

التجلرية  بلملحك ة  التجلري  السجل 

ب راكش ساخل أول يبتدئ من تلريخ 

اليوم  في  مينتهي  اامل  اإلعالن  نشر 

الخلمس عشر من نشر اإلعالن الثلني.

النشرة اامج 

عن رئيس مصلحة كتلبة الضبط
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء

املديرية العامة للمياه

مديرية البحث م التخطيط امللئي 

-الربلط-

ملخص قرار قصد النشر

بشأن تعيين حدمس امللك الع ومي 

امللئي لضلية سار بوعزة

 و لعة سار بوعزة بع للة النواصر

إعالن عن إوراء بحث ع ومي

التخطيط  م  البحث  مدير  قرار 

م  ع  م  ت   /01: رقم  بللربلط  امللئي 

/20 بتلريخ فلتح  سيد 202023 الذي 

 28 من  ابتداء  سيجري،  ب قتضله 

ينلير 2021 إج  غلية 26 ف23اير2021 

امللك  في شأن تحديد  بحث ع ومي 

بوعزة  سار  لضلية  امللئي  الع ومي 

و لعة سار بوعزة بع للة النواصر، 

للضلية  الجنوبية  لل نطقة  بللندبة 

إج     B1 من النصب رقم    RP3012

النصب رقم  B22 م بللندبة لل نطقة 

من   RP 3012 للضلية   الش للية 

رقم   النصب  إج     B1 رقم   النصب 

. B52

الع ومي  البحث  ملف  يوضع 

ع للة  بوعزة-  سار  و لعة  ب كلتب 

لتلقي  ماحد  شهر  ملدة  النواصر 

من  أم  ااغيلر  مطللب  أم  مالحظلت 

يه هم اامر.

1

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23  بتلريخ  2   2020/3896

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي   1  - ا  سويطي  املدمى 

املتواود   21/62 06 رقم  العقلري 

مرزمقة،  بلب  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلزة،  سائرة 

غلية إج    2020 سيد 23   18  تلريخ 

28 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

امللء منه، من أول االستع لل املنزجي 

لفلئدة  هكتلر   0,90 مدلحة  مسقي 

الديد خنتلش مليد الحلمل لبطلقة 

.Z  5691 التعريف الوطنية

8

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3898 بتلريخ  2 نوف 23 2020 

الج لعي  العقلر  عل   سيجري  الذي 

بلملكلن  كيكو  يو�سي  ايت  املدعو 

خبلش  ايت  ب زرعة  تيج ل  املدمى 

ذي شهلسة االستغالل رقم 11/2020 

كيكو،  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

ابتداء  بومللن،  إقليم  بومللن،  سائرة 

 من تلريخ 18 سيد 23 2020 إج  غلية

28 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 
80,  هكتلرات لفلئدة الديد رحلمي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  لحدن 

.C21685  الوطنية

9

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة 
ح.ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض 
نوف 23   19 بتلريخ   2020/3856
العقلر  عل   سيجري  الذي   2020
مطلب  ذي  زاقل  ملك  املدمى 
املتواود   57/ 926 رقم  التحفيظ 
سائرة  بللج لعة الت2ابية عين اللوح، 
من  ابتداء  إفران،  إقليم  أزرم، 
غلية إج    2020 سيد 23   تلريخ  1 
في  علني  بحث   2020 سيد 23   2 
بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن 
مولب امللء منه، من أول االستع لل 
امللشية مسقي مدلحة  املنزجي مإرماء 
زاقل  الديد  لفلئدة  هكتلرا   0,3703
كريم منوال زرماطي الحلمل لبطلقة 
مرقم   G2 9311 الوطنية  التعريف 

.PZ809003
10

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 
نوف 23   25 بتلريخ   2020/3900
العقلر  عل   سيجري  الذي   2020
املد لة  اارضية  القطعة  املدمى 
ذي عقد بيع عقلر مؤرخ  »بوي �سي« 
املتواود   2020 سبت 23   16 بتلريخ 
سائرة  سرغينة،  الت2ابية  بللج لعة 
بومللن،  إقليم  مرموشة،  اي وزار 
 2020 سيد 23  تلريخ  1  من  ابتداء 
إج  غلية 18سيد 23 2020 بحث علني 
بإنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 
ثقب مولب امللء منه، من أول سقي 
مدلحة 1,0113 هكتلر لفلئدة الديد 
امزيلن علي الحلمل لبطلقة التعريف 

.CB70828 الوطنية
11

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23  بتلريخ  2   2020/3897

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي   2 الخي2  بالس  املدمى 

العقلري رقم K/7666 مشهلسة إسارية 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   31 رقم 

إقليم  سائرة عين عرمة،  عين كرمة، 

مكنلس، ابتداء من تلريخ 18 سيد 23 

 2020 سيد 23   28 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بحفر 5 آبلر مولب امللء منهل، من أول 

لفلئدة  هكتلرات    5 مدلحة  سقي 

الحلمل  الحق  عبد  املليلني  الديد 

.D1188  لبطلقة التعريف الوطنية

12

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   25 بتلريخ   2020/3901

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  إ«  »ص لكة  املدمى 

املتواود   21/5291 رقم  العقلري 

الغربية،  غيلتة  الت2ابية  بللج لعة 

ابتداء  إقليم تلزة،  سائرة ماس أمليل، 

من تلريخ 21 سيد 23 2020 إج  غلية 

30 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرا    ,2030

لبطلقة  الحلمل  اسريس  ص لكة 

.Z52 21 التعريف الوطنية

13
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

نوف 23   25 بتلريخ   2020/3920

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

كراء  عقد  ذي  البالطلت  املدمى 

املتواود   2020 ينلير   8 حرر بتلريخ 

الغربية،  غيلتة  الت2ابية  بللج لعة 

ابتداء  إقليم تلزة،  سائرة ماس أمليل، 

من تلريخ 21 سيد 23 2020 إج  غلية 

30 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   7,6990

لبطلقة  الحلمل  يوسف  بووديلن 

.Z290562 التعريف الوطنية

14

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   25 بتلريخ   2020/3902

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

مقلس ة  عقد  ذي  بوكربة  املدمى 

حرر بتلريخ  1 ف23اير 2007 املتواود 

مرزمقة،  بلب  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلزة،  سائرة 

غلية إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

في  علني  بحث   2020 سيد 23   30

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه، من أول االستع لل 

املنزجي لفلئدة الديد الغربوج ابراهيم 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.Z3353

15

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة 

ح.ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض 

2020/3891 بتلريخ 23 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجري  الذي 

ت ريدت ذي عقد استخراج ماوب 

املتواود   1 9 ص   255 رقم  تحت 

سائرة  ت حضيت،  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  إفران،  إقليم  أزرم، 

غلية  إج    2020 سيد 23   18 تلريخ 

28سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 1 من أول سقي مدلحة  منه،  امللء 

ع لري  موح   الديد  لفلئدة  هكتلرا 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.DA27363

16

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   23 بتلريخ   2020/3889

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى تكل لمت اسلي ذي عقد هبة 

املتواود   220 ص    22 بعدس  ض 

بلشوية  تزكيت،  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  إفران،  إقليم  افران، 

غلية إج    2020 سيد 23   18  تلريخ 

28 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

مفريكو  الديد  لفلئدة  هكتلرا   3,50

التعريف  لبطلقة  الحلمل  حدن 

.DB1  57 الوطنية

17

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23  بتلريخ  2   2020/3895

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

معزيب  العرصلت  فدان  املدمى 

ض ن  شراء  عقدي  ذي  العرصلت 

املتواود  معدس  18   288 بعدس 

سائرة  بوعرمس،  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  تلمنلت،  إقليم  تيدة، 

غلية إج    2020 سيد 23   تلريخ  1 

 2 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

املكي  الديد  لفلئدة  هكتلرا   1 ,50

مجلهد  محبيبة  املرابطي  النلصري 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.C1 898  مرقم C630618

18

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

نوف 23   23 بتلريخ   2020/3886

بللج لعة  سيجري  الذي   2020

سائرة  الغربية،  مكنلسة  الت2ابية 

تلريخ من  ابتداء  تلزة  إقليم   تلزة، 

غلية إج    2020 سيد 23   18 

28 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بجلب امللء من ماس 

صنلعية  أغراض  أول  من  لحضر، 

ب شرمع  املكلفة  الشركة  تزميد 

الطلقة الريحية إلنجلز أشغللهل بلمللء 

في شخص   STE OURTLOU لفلئدة 

م ثلهل القلنوني.

19

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض   مكللة 

نوف 23   23 بتلريخ   2020/3893 ج 

بللعقلر  سيجري  الذي   2020

اليهوسي«  »شعبة  املدعو  الج لعي 

اخليفة  امالس  مزارع  املدمى  بلملكلن 

سبت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

يعقوب،  موالي  سائرة  االمساية، 

 إقليم موالي يعقوب ابتداء من تلريخ

غلية إج    2020 سيد 23   18 

في  علني  بحث   2020 سيد 23   28

امللء  بجلب  الت2خيص  شأن مشرمع 

من ماس سبو، من أول سقي مدلحة 

لفلئدة الديد نجلح  هكتلر   1,6553

التعريف  لبطلقة  الحلمل  مح د 

.C262013 الوطنية

20

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3892 بتلريخ 23 نوف 23 2020 

الذي سيجري عل  القطعة الحبدية 

ذي  املوسن«  »سيدي اح د  املد لة 

عقد كراء تأشي2ة عدس 6 02 املتواود 

الص يعة،  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلهلة،  سائرة 

غلية إج    2020 سيد 23   تلريخ  1 

في  علني  بحث   2020 سيد 23   18

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

سقي  أول  من  منه،  امللء  مولب 

لفلئدة  هكتلرات    ,8 32 مدلحة 

الديد املر�سي عالل الحلمل لبطلقة 

.SJ939  التعريف الوطنية

21
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   23 بتلريخ   2020/389 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

العقلري  الرسم  ذي  اشراق  املدمى 

املتواود بللج لعة   21/62 07 رقم 

تلزة،  سائرة  مرزمقة،  بلب  الت2ابية 

 18 تلريخ  من  ابتداء  تلزة،  إقليم 

سيد 23   28 إج  غلية   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

الت2خيص بإنجلز بئ2 مولب امللء منه، 

مدلحة   21.   سقي  أول  من 

 STE REGIONALE DE هكتلرا لفلئدة

في   PROMOTION IMMOBILIERE

شخص م ثلهل القلنوني.

22

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23  بتلريخ  2   2020/3899

الفضلء  عل   سيجري  الذي   2020

اإلسارية  بلمللحقة  املتواود  ااخضر 

من  ابتداء  فلس،  ع للة  زماغة، 

 18 2020 إج  غلية  تلريخ  1 سيد 23 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

0.10 هكتلرا لفلئدة  العصبة املغربية 

م ثلهل  في شخص  الطفولة  لح لية 

القلنوني.

23

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   20 بتلريخ   2020/3867

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الدملة موضوع الرسم  املدمى ملك 

اتفلقية  ذي    K/9182 العقلري رقم 

رقم  مشرمع  الدملة  مع  شراكة 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   13133

عين الج عة، سائرة عين عرمة، إقليم 

مكنلس، ابتداء من تلريخ 17 سيد 23 

 2020 سيد 23   28 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من  منه،  امللء  مولب  ثقب  بإنجلز 

هكتلرات   5 مدلحة  سقي  أول 

 STE AGRICOLE شركة  لفلئدة  

BUSINESSE HAMDA SARL AU في 

شخص م ثلهل القلنوني.

24

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   20 بتلريخ   2020/3868

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

شهلسة  ذي     - املعقوجي  املدمى 

املتواود   05/161370 رقم  امللكية 

سائرة  مجلط،  الت2ابية  بللج لعة 

أحواز مكنلس، إقليم مكنلس، ابتداء 

من تلريخ 17 سيد 23 2020 إج  غلية 

28 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 5 من أول سقي مدلحة  منه،  امللء 

الديد البلز مح د  هكتلرات لفلئدة  

التعريف  لبطلقة  الحلمل  معه  ممن 

.D63 23 الوطنية

25

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   20 بتلريخ   2020/3869

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى العي2ي 1 ذي الرسم العقلري 

بللج لعة  املتواود   05/65 10

الت2ابية آيت مالل، سائرة عين عرمة، 

 17 من تلريخ  ابتداء  إقليم مكنلس، 

سيد 23   28 إج  غلية   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

 3 مدلحة  سقي  أول  من  منه، 

الرح وني  الديد  لفلئدة   هكتلرات 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  هشلم 

.NS800 93 الوطنية

26

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   19 بتلريخ   2020/3862

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

شهلسة  ذي    1 املح دية  املدمى 

املتواود    1/ 916 رقم  امللكية 

اقورار،  اغبللو  الت2ابية  بللج لعة 

ابتداء  إقليم صفرم،  سائرة صفرم، 

من تلريخ  1 سيد 23 2020 إج  غلية 

 2 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

ح و  الديد  لفلئدة   هكتلرات   5

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.CB9  20

27

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/386 بتلريخ 19 نوف 23 2020 

الذي سيجري عل  العقلر املدمى تزير  

رقم  736 /1   امللكية  ذي شهلسة 

اغبللو  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

إقليم صفرم،  اقورار، سائرة صفرم، 

ابتداء من تلريخ  1 سيد 23 2020 إج  

بحث علني   2020 سيد 23  غلية  2 

بإنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 

ثقب مولب امللء منه، من أول سقي 

لفلئدة   هكتلرات   6.2376 مدلحة 

الديد الشنتي مح د الحلمل لبطلقة 

.D35 3  التعريف الوطنية

28

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   19 بتلريخ   2020/3865

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

شهلسة  ذي  الشيخ    سير  املدمى 

املتواود    1/173 0 رقم  امللكية 

بللج لعة الت2ابية سيدي بن أح د، 

ابتداء  إقليم صفرم،  سائرة صفرم، 

من تلريخ  1 سيد 23 2020 إج  غلية 

 2 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

الديد  لفلئدة   هكتلرات   3.3332

لبطلقة  الحلمل  عث لن  شريفي 

.CB211612 التعريف الوطنية

29
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   19 بتلريخ   2020/3863

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى سعدي 1   ذي شهلسة امللكية 

املتواود بللج لعة   05/62973 رقم 

عين  سائرة  هللا،  حرز  آيت  الت2ابية 

ابتداء  الحلوب،  إقليم  تلمودات، 

من تلريخ  1 سيد 23 2020 إج  غلية 

 2 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 3 من أول سقي مدلحة  منه،  امللء 

الدامسي  الديد  لفلئدة   هكتلرات 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  ك لل 

.F298193 الوطنية

30

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   19 بتلريخ   2020/3855

القطعة  عل   سيجري  الذي   2020

سهوبلت  املد لة  الفالحية  اارضية 

ص   139 برقم  ض  شراء  عقد  ذي 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   209

إقليم  سائرة صفرم،  اقورار،  اغبللو 

ابتداء من تلريخ  1 سيد 23  صفرم، 

 2020 سيد 23  غلية  2  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من أول  منه،  بإنجلز بئ2 مولب امللء 

مدلحة  مسقي  املنزجي  االستع لل 

الديد ريلش  هكتلر لفلئدة    0.  65

التعريف  لبطلقة  الحلمل  ع ر 

.Z 11293 الوطنية

31

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   19 بتلريخ   2020/3858

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

بلملكلن  اعيلش  ت زكيدة  املدمى 

املدمى اسغلغ ذي شهلسة االستغالل 

بللج لعة  املتواود   2020/32 رقم 

الت2ابية تزكيت، بلشوية إفران، إقليم 

سيد 23  من تلريخ  1  ابتداء  إفران، 

 2020 سيد 23  غلية  2  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه، من أول 

لفلئدة   هكتلرات   5 مدلحة  سقي 

الديد الحدين اشرم مسعيد اشرم 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.D251823م D80383

32

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

 19 بتلريخ   2020/3861 ح.ج 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

التلبع  ارزان  الج لعي املدعو  العقلر 

للج لعة الداللية اليت ح لس اسغلغ 

ذي شهلسة االستغالل رقم 2020/31 

تزكيت،  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

ابتداء  إقليم إفران،  بلشوية إفران، 

من تلريخ  1 سيد 23 2020 إج  غلية 

 2 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 5 من أول سقي مدلحة  منه،  امللء 

يجعوتن  الديد  لفلئدة   هكتلرات 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  مي ون 

.DB6607 الوطنية

33

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   20 بتلريخ   2020/3866

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

ذي  رميدة  املدمى  العقلر  املدمى 

ص   256 برقم  ض  مقلس ة  عقد 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   217

إقليم  سائرة تلزة،  مكنلسة الشرقية، 

سيد 23  تلريخ  1  من  ابتداء  تلزة، 

 2020 سيد 23  غلية  2  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه، من أول 

سقي مدلحة 0  5.  هكتلرا لفلئدة  

الديد الطريق عبد اللطيف الحلمل 

.Z12872 لبطلقة التعريف الوطنية

34

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   16 بتلريخ   2020/3860

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

عقد  ذي  الشلنطي  فدان  املدمى 

املتواود   78 61 ص  شراء ض برقم 

عالل  سيدي  الت2ابية  بللج لعة 

إقليم  الخ يدلت،  سائرة  املصدر، 

تلريخ  1  من  ابتداء  الخ يدلت، 

سيد 23  إج  غلية  2   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

امللء  مولب  بئ2  بحفر  الت2خيص 

 0.50 مدلحة  سقي  أول  من  منه، 

الديد املدكي مح د  هكتلر لفلئدة  

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.A301993

35

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3859 بتلريخ 19 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

ض بعدس  ذي عقد شراء  »س نلنة« 

175 املتواود بللج لعة الت2ابية اهل 

إقليم  سائرة صفرم،  سيدي لحدن، 

سيد 23  من تلريخ  1  صفرم ابتداء 

 2020 سيد 23  غلية  2  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 1,5322 هكتلرا لفلئدة 

الديد الفرس مح د الحلمل لبطلقة 

.CB83069 التعريف الوطنية

36

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3909 بتلريخ 25 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

العقلري عدس  الرسم  ذي   13 اندري 

املتواود بللج لعة الت2ابية   K/750 

افران  إقليم  أزرم،  سائرة  تكريكرة، 

 2020 سيد 23   21 تلريخ  من  ابتداء 

إج  غلية 30 سيد 23 2020 بحث علني 

في شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز بئ2 

مولب امللء منه من أول سقي مدلحة 

هكتلرا لفلئدة الديد عبد الرزاق   1

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.DA22050

37
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3907 بتلريخ 25 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

مطلب  ذي   »2 امتدن  »تخلمت 

املتواود   57/ 038 رقم  التحفيظ 

اللوح،  عين  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  إقليم افران  سائرة أزرم، 

غلية  إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

30 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مإرماء  الشرب  أول  من  منه  امللء 

 1,2725 مدلحة  مسقي  امللشية 

اسريس  الديد حلجي  لفلئدة  هكتلرا 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

. D21 999

38

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3905 بتلريخ 25 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

مطلب  ذي   »2 امتدن  »تخلمت 

املتواود   57/ 0 3 رقم  التحفيظ 

اللوح،  عين  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  إقليم افران  سائرة أزرم، 

غلية  إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

30 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

9 5 ,1 هكتلرا لفلئدة الديد حلجي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  هللا  عبد 

.D216838 الوطنية

39

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/390 بتلريخ 25 نوف 23 2020 

الذي سيجر  عل  العقلر املدمى »فيال 

ذي الرسم العقلري رقم  هللا«  انشلء 

K/5895، املتواود بللج لعة الت2ابية 

افران  إقليم  افران،  بلشوية  افران، 

ابتداء من تلريخ 21 سيد 23 2020 إج  

غلية 30 سيد 23 2020 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه من أول سقي حديقة 

لفلئدة  هكتلرا   0,03 مدلحتهل  املنزل 

لبطلقة  الحلمل  مح د  بجل  الديد 

.D250209 التعريف الوطنية

40

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/393 بتلريخ 29 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

الخوانة  ماكل لم  تلبدمت  »الخوانة 

الخوانة  متلسامت  بوسملم  مالخوانة 

بوينورار متلسامت الخوانة مايرزي« ذي 

 207 نسخة عقد مقلس ة ض بعدس 

املتواود بللج لعة الت2ابية ت حضيت،  

من  ابتداء  افران  إقليم  أزرم،  سائرة 

غلية  إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

31 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه من أول سقي مدلحة 5,76 

هكتلرا لفلئدة الديد ماشريف موح  

التعريف  لبطلقة  الحلمل  مالشريف 

.D6620 الوطنية

41

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3933 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

شراء  عقد  ذي  مسرغين«  »امدل 

املتواود   181 ص   255 بعدس  ض 

املخفي،  سيدي  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  إقليم افران  سائرة أزرم، 

غلية  إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

31 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه من أول سقي مدلحة 65,  

علي  فركلني  الديد  لفلئدة  هكتلرا 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.UB29187

42

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3931 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»توسكليت« ذي عقد شراء ض بعدس 

بللج لعة  املتواود   128 ص   197

الت2ابية ت حضيت، سائرة أزرم، إقليم 

سيد 23   21 تلريخ  من  ابتداء  افران 

 2020 سيد 23   31 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 1 هكتلرا لفلئدة الديد 

لبطلقة  الحلمل  الصديق  بلخي2ي 

.U3 928 التعريف الوطنية

43

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3927 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»تفرانت بلزغلر« ذي عقد شراء ض 

متفرنت ذي عقد إشهلس   265 بعدس 

املتواود   320 بعدس  ض  مالتزام 

سائرة  افران،  ماس  الت2ابية  بللج لعة 

تلريخ  من  ابتداء  افران  إقليم   أزرم، 

غلية  إج    2020 سيد 23   21 

31 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

1,3273 هكتلرا لفلئدة الديد عربلمي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  اسو�سي 

.DA5951  الوطنية

44

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3926 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

8« ذي عقد كراء  »ابللحدين اي �سي 

بللج لعة  املتواود   1 ص  عدس  7 

الت2ابية تزكيت، بلشوية افران، إقليم 

سيد 23   21 تلريخ  من  ابتداء  افران 

 2020 سيد 23   31 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 5 هكتلرا لفلئدة الديد 

بونصر عتيق الحلمل لبطلقة التعريف 

.M 62350 الوطنية

45
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3921 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

ذي عقد شراء ض بعدس  »مدرعب« 

بللج لعة  املتواود   100 ص   120

الت2ابية ت حضيت، سائرة أزرم، إقليم 

سيد 23   21 تلريخ  من  ابتداء  افران 

 2020 سيد 23   31 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

1,3928 هكتلرا لفلئدة  سقي مدلحة 

خلجي  مسعلس  سلي ة  خلجي  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.GB 5965م D690509

46

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3920 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

رسم  نسخة  ذي  امحدم«  »تغبللوت 

 527 ص   520 بعدس  ض  مخلروة 

تزكيت،  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

ابتداء  افران  إقليم  افران،  بلشوية 

إج  غلية   2020 21 سيد 23  من تلريخ 

31 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مإرماء  الشرب  أول  من  منه  امللء 

هكتلرا   2, 5 امللشية مسقي مدلحة 

لفلئدة الديد ازمللط الحدن الحلمل 

.DB1270 لبطلقة التعريف الوطنية

47

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3930 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»الغزامي 1« موضوع الرسم العقلري 

بللج لعة  املتواود   59/3237

الت2ابية إقدار، سائرة الحلوب، إقليم 

الحلوب ابتداء من تلريخ 21 سيد 23 

 2020 سيد 23   30 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

لفلئدة  هكتلرات   5 مدلحة  سقي 

لبطلقة  الحلمل  فوزية  بيك  الديد 

.D33710  التعريف الوطنية

48

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3908 بتلريخ 25 نوف 23 2020 

املدعو  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»الحرايق« ذي نسخة طبق ااصل من 

أكتوبر   27 رسم امللكية مؤرخ بتلريخ 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

تلزة  إقليم  تلهلة،  سائرة  الص يعة، 

ابتداء من تلريخ 21 سيد 23 2020 إج  

غلية 30 سيد 23 2020 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

منه من أول االستع لل  مولب امللء 

هكتلرا   0,10 مدلحة  مسقي  املنزجي 

لفلئدة الديد الطللبي مح د الحلمل 

.C210 25 لبطلقة التعريف الوطنية

49

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2020/3913 بتلريخ 25 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

ذي  الدالم«  عبد  »ونلن  املدمى 

 137 ص   167 ض بعدس  عقد شراء 

املتواود بللج لعة الت2ابية كلدملن، 

 سائرة تلزة، إقليم تلزة، ابتداء من تلريخ 

 30 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

منه من أول االستع لل املنزجي  امللء 

مسقي مدلحة 0,0108 هكتلر لفلئدة 

الحلمل  هللا  عبد  العلبيد  الديد 

.Z60896 لبطلقة التعريف الوطنية

50

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 25 بتلريخ  ح.ج/2020/3912 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

ايت  ب زرعة  اارضية  القطع  و يع 

بعدس  ض  تنلزل  عقد  ذي  كليس 

بللج لعة  املتواود   310 ص   251

بومللن،  سائرة  كيكو،  الت2ابية 

تلريخ  من  ابتداء  بومللن،   إقليم 

 30 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

0,6335 هكتلرات لفلئدة الديد بقي 

اسريس مبقي لحدن الحلملين لبطلقة 

.CB12633 التعريف الوطنية

51

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/ 2020/391 بتلريخ 25 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

ع ر«  بن  »احفور  املدعو  الج لعي 

ذي شهلسة االستغالل عدس 18/2020 

ايت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

مرموشة،  اي وزار  سائرة  امللن، 

تلريخ  من  ابتداء  بومللن،   إقليم 

 30 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

ثقب  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

سقي  أول  من  منه  امللء  مولب 

لفلئدة  هكتلرات   0,3559 مدلحة 

الديد خ�سي لحدن الحلمل لبطلقة 

.P 1037 التعريف الوطنية

52

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2020/3939 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدعو  الج لعي  العقلر  املدمى 

املدمى  بلملكلن  كيكو  يو�سي  ايت 

االستغالل  شهلسة  ذي  تيغرمين 

بللج لعة  املتواود   13/2020 عدس 

بومللن،  سائرة  كيكو،  الت2ابية 

تلريخ  من  ابتداء  بومللن،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

ثقب  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

سقي  أول  من  منه  امللء  مولب 

مدلحة 83 2,2 هكتلر لفلئدة الديد 

لبطلقة  الحلمل  اسريس  بويكدمر 

.A351212 التعريف الوطنية

53
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 26 بتلريخ  ح.ج/0 2020/39 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

اارضية  القطع  املدمى  العقلر 

اسرسمن«  »اسكل  املد لت  الثالث 

بعدس  ض  قد ة  حيلزة  عقد  ذي 

بللج لعة  املتواود  ص  33   226

بومللن،  سائرة  كيكو،  الت2ابية 

تلريخ  من  ابتداء  بومللن،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

1,3190 هكتلر لفلئدة الديد اغريس 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  ح يد 

.U7 087 الوطنية

54

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 17 بتلريخ  ح.ج/2020/3852 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

ذي   »2 »الدقلط  املدمى  العقلر 

  1/53823 عدس  امللكية  شهلسة 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

صفرم،  سائرة  اقورار،  اغبللو 

تلريخ  من  ابتداء  صفرم،   إقليم 

غلية  2  إج    2020 سيد 23   1 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

ثقب  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

سقي  أول  من  منه  امللء  مولب 

لفلئدة  هكتلر  مدلحة  129,  

الديد الدقلط ع ر الحلمل لبطلقة 

.BE93008 التعريف الوطنية

55

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/1 2020/39 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الكلئنة  اارضية  القطعة  املدمى 

ب زرعة اس دد نداز ذي عقد شراء 

املتواود   138 ص  بعدس  9  ض 

سائرة  سكورة،  الت2ابية  بللج لعة 

 بومللن، إقليم بومللن، ابتداء من تلريخ 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

أول سقي مدلحة    منه من  امللء 

هكتلرات لفلئدة الديدة بورزيز ليل  

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.OD32129

56

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2 2020/39 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

مالقطعة اارضية  »تبوريت  املد لة 

مالقطعة  عطية  ب زرعة  الكلئنة 

اارضية املد لة اعراب« ذي اعت2اف 

ببيع ض بعدس 1 3  معقد ابراء بدرهم 

ض بعدس 8 2 معقد شراء ض بعدس 

الت2ابية  بللج لعة  املتواودة   553

مرموشة،  اي وزار  سائرة  سرغينة، 

تلريخ  من  ابتداء  بومللن،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

ثقب  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

سقي  أول  من  منه  امللء  مولب 

لفلئدة  هكتلرات  مدلحة  0,688 

الديد اعراب مح د الحلمل لبطلقة 

.CB66292 التعريف الوطنية

57

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2020/3928 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى الريحلني 1 ذي شهلسة امللكية 

9371 /05 املتواود بللج لعة  عدس 

الت2ابية ايت مالل، سائرة عين عرمة، 

تلريخ  من  ابتداء  مكنلس،   إقليم 

 30 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 3 أول سقي مدلحة  منه من  امللء 

مالطللب  الديدة  لفلئدة  هكتلرات 

لبطلقة  الحلملة  معهل  ممن  حورية 

.D920660 التعريف الوطنية

58

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2020/3915 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى فدان بوسالح ذي عقد شراء 

283 مبوصالح ذي عقد  ض ن بعدس 

مامروو ذي   371 برقم  ض ن  شراء 

عقد شراء ض ن بعدس 168 املتواود 

سائرة  تلزمطة،  الت2ابية  بللج لعة 

 صفرم، إقليم صفرم، ابتداء من تلريخ 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   0,2228

لبطلقة  الحلمل  مح د   شرساس 

.CB39019 التعريف الوطنية

59

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

ح.ج/2020/3916 بتلريخ 26 نوف 23 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى ظهر لحدج ذي شهلسة امللكية 

16/51599 املتواود بللج لعة  عدس 

الت2ابية عين الجوهرة، سائرة تيفلت، 

تلريخ  من  ابتداء  الخ يدلت،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

امللء منه من أول سقي مدلحة 0,78 

هكتلر لفلئدة الديدة الخيلي ام هلني 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.SH 2138

60

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 26 بتلريخ  ح.ج/2020/3917 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

قشقلش  بري  عين  املدمى  العقلر 

 7/31658 عدس  امللكية  شهلسة  ذي 

ايت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

الدبع لجرمف، سائرة اي وزار كندر، 

تلريخ  من  ابتداء  صفرم،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مذلك  امللئي  الثقب  تع يق  مشرمع 

إج   مت2   100 بع ق  ثقب  إنجلز  من 

لفلئدة  مت2   1 0 بع ق  ثقب  إنجلز 

معه  ممن  مح د  الدريجة  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.C156579

61
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 11 بتلريخ  ح.ج/2 2020/38 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

ملكية  ذي   2 له يل  املدمى  العقلر 

 189 صحيفة  بعدس  16  ض ن 

سيدي  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

إقليم  تيفلت،  سائرة  الرزاق،  عبد 

تلريخ  من  ابتداء   الخ يدلت، 

7 سيد 23 2020 إج  غلية 17 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

منه  الت2خيص بإنجلز بئ2 مولب امللء 

من أول سقي مدلحة 1 هكتلر لفلئدة 

لبطلقة  الحلمل  عزيز  مشعر  الديد 

.XA266 6 التعريف الوطنية

62

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو   امللئي  الحوض  مكللة 

 19 بتلريخ  ح.ج/2020/3857 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

ذي  ح لني  ح و  املدمى  العقلر 

 207 ص  بعدس  15  ض  شراء 

سيدي  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

الخ يدلت،  سائرة  املصدر،  عالل 

تلريخ  من  ابتداء  الخ يدلت،   إقليم 

غلية  2  إج    2020 سيد 23   1 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

0,8217 هكتلر لفلئدة الديدة عديلة 

العرم�سي الحلملة لبطلقة التعريف 

.X56753 الوطنية

63

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
ح.ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 
 2020 نوف 23    3 بتلريخ   2020/3812
امل لوك  العقلر  عل   سيجر   الذي 
عقد  ذي  الريلح  الداللية  للج لعة 
ايجلر عدس 729/19 بتلريخ  2 سبت 23 
الت2ابية  بللج لعة  املتواود   ،2019
موالي بوسلهلم، قيلسة موالي بوسلهلم، 
سائرة لالمي ونة، إقليم القنيطرة ابتداء 
إج  غلية  2020 سيد 23   3 تلريخ   من 
13 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 
مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقبين مولب 
مدلحة  سقي  أول  من  منه ل،  امللء 
شركة  لفلئدة  هكتلرا   23.2051
في  م ثلة   WORLD BERRY SARL
شخص م ثلهل القلنوني الديد عبد 
هللا اوعيدي الحلمل لبطلقة التعريف 

.GB3293 الوطنية
178

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
ح.ج  رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 
 2020 نوف 23   بتلريخ     2020/3818
امل لوك  العقلر  عل   سيجر   الذي 
عقد  ذي  الريلح  الداللية  للج لعة 
ايجلر عدس 730/19 بتلريخ  2 سبت 23 
الت2ابية  بللج لعة  املتواود   ،2019
موالي بوسلهلم، قيلسة موالي بوسلهلم، 
سائرة لالمي ونة، إقليم القنيطرة ابتداء 
إج  غلية  2020 سيد 23  تلريخ     من 
 1 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 
مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقبين مولب 
مدلحة  سقي  أول  من  منه ل،  امللء 
شركة  لفلئدة  هكتلرا   26.2 60
في  م ثلة   AFRIQUE BERRY SARL
الزبط   اح د  الديد  م ثلهل  شخص 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.GB1 111
179

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 
2020/3807 بتلريخ 3 نوف 23  2020 
املدمى  امللك  عل   سيجر   الذي 
الالعلئشة ذي الرسم العقلري عدس 
بللج لعة  املتواود   ،R/15 76
املنلصرة،  قيلسة  املنلصرة،  الت2ابية 
سائرة املنلصرة، إقليم القنيطرة ابتداء 
إج  غلية  2020 سيد 23   3  من تلريخ 
13 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 
مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 
مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 
الديد  لفلئدة  هكتلرا   1.7889
لبطلقة  الحلمل  الديش  بوسلهلم 

.G9  68 التعريف الوطنية
180

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 
مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 
نوف 23    10 بتلريخ   2020/3835
العقلر  عل   سيجر   الذي   2020
الج لعي املسجل بللجريدة الرس ية 
 30 بتلريخ  الصلسرة   5252 عدس 
 1291 رقم  تحت  سبت 23  200، 
  8029/30 العقلري  بللرسم 
التلبع  سلبقل   38 اإلساري  التحديد 
للج لعة الداللية زيرارة 2 ذي شهلسة 
املتواود   ،153 عدس  االستغالل 
بللج لعة الت2ابية بي2 الطللب، قيلسة 
الشرارسة،  سائرة  الطللب،  بي2  تكنة 
من  ابتداء  قلسم  سيدي  إقليم 
غلية إج    2020 سيد 23   10  تلريخ 
21 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 
مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 
مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 
اسريس  الديد  لفلئدة  هكتلرا   0.75
التعريف  لبطلقة  الحلمل  بوسبع 

.GK105 8 الوطنية
181

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3830 بتلريخ 9 نوف 23  2020 

املد لة  اارض  عل   سيجر   الذي 

احريق ب زارع سمار افرامة ذي عقد بيع 

املتواود   2020 أغدطس   27 بتلريخ 

قيلسة  منلنة،  الت2ابية  بللج لعة 

مزان،  إقليم  مزان،  سائرة  ملجلعرة، 

ابتداء من تلريخ 9 سيد 23 2020 إج  

غلية 19 سيد 23 2020 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه، من أول االستع لل 

امللشية مسقي مدلحة  املنزجي مارماء 

عبد  الديد  لفلئدة  هكتلرا   0.0150

لبطلقة  الحلمل  الفواف  الغني 

.X286697 التعريف الوطنية

182

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23    10 بتلريخ   2020/383 

امللك  عل   سيجر   الذي   2020

العقلري  الرسم  ذي  بركلت  املدمى 

بللج لعة  املتواود   R/21121

قيلسة علمر  الت2ابية علمر الش للية، 

إقليم  القصيبة،  سائرة  الش للية، 

تلريخ  من  ابتداء  سلي لن،  سيدي 

5 سيد 23 2020 إج  غلية 15 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرا   10.237 

اح د اسري�سي ازمي الحلمل لبطلقة 

.C12 9 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3828 بتلريخ 9 نوف 23  2020 

الج لعي  العقلر  عل   سيجر   الذي 

املدمى  بلملكلن  اسليم  امالس  املدعو 

سمار املغلطيس و لعة سلفلت التلبع 

ذي  اسليم  أمالس  الداللية  للج لعة 

شهلسة االستغالل عدس 77 بتلريخ  2 

املتواود بللج لعة   2020 أغدطس 

الت2ابية سلفلت، قيلسة زطوطة، سائرة 

الشرارسة إقليم سيدي قلسم، ابتداء 

إج  غلية   2020 سيد 23   9 من تلريخ 

19 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه من أول سقي مدلحة 3.50 

هكتلرا لفلئدة الديد مح د الحبلب 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.GK2713

184

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23    11 بتلريخ   2020/38 1

العقلر  عل   سيجر   الذي   2020
املدمى سار الكيف ذي الرسم العقلري 

بللج لعة  املتواود   ،R/170  عدس

قيلسة علمر  الت2ابية علمر الش للية، 

إقليم  القصيبة،  سائرة  الش للية، 

سيدي سلي لن، ابتداء من تلريخ 27 

سيد 23   7 غلية  إج    2020 نوف 23  

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

مولب  أثقلب   3 بإنجلز  الت2خيص 

مدلحة  سقي  أول  من  منهم،  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرا   1 .3653

الطيب البلر الحلمل لبطلقة التعريف 

.G1525 الوطنية

185

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23    27 بتلريخ   2020/395 

الذي سيجر  عل  القطعتين   2020

»مقرينلت«   املد يتين  اارضيتين 

بتلريخ  بللضم سجل   ذي عقد شراء 

2017 املتواود بللج لعة  7 سيد 23 

الت2ابية ايت شغرمشن، سائرة تلهلة، 

تلريخ  2  من  ابتداء  تلزة،  إقليم 

سيد 23 2020 إج  غلية   ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من  منه،  امللء  مولب  ثقب  بإنجلز 

هكتلرا   5.8  1 أول سقي مدلحة 

الحدن  مدعوسي  الديد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل  

.Z283123

186

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23    27 بتلريخ   2020/3952

العقلرين  عل   الذي سيجر    2020

عبد  معين  مج23  حوض  املد يين 

الدالم ذي عقدي شراء كلي ض بعدس 

219 معدس 220، املتواود بللج لعة 

ماس  سائرة  الغربية،  غيلتة  الت2ابية 

من تلريخ  ابتداء  إقليم تلزة،  امليل،  

ينلير  إج  غلية     2020 سيد 23   2 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2021

امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

منه، من أول سقي مدلحة  1.357 

هكتلرا لفلئدة الديد الغويلي مح د 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.Z575571

187

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

 27 بتلريخ   2020/3951 ح.ج 

عل   سيجر   الذي   2020 نوف 23  

 القطعة االرضية املد لة »امس مرار«

ص   309 ض بعدس  ذي عقد شراء   

307، املتواود بللج لعة الت2ابية ايت 

إقليم تلزة،  سائرة تلهلة،  سغرمشن، 

 2020 سيد 23  تلريخ  2  من  ابتداء 

إج  غلية   ينلير 2021 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه، من أول االستع لل 

املنزجي لفلئدة الديد الح لمي وواس 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.JB375393

188

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   27 بتلريخ   2020/39 9

العقلرات  الذي سيجري عل    2020

املد لة »افتيس متبطيحت اساميحد 

آيت  متغدمين  أمملو  تجنت  ماسملم 

حمي اسعيد ماحر�سي امسملم متغدة« 

ذي عقد شراء ض برقم 218 ص 296 

املتواود بللج لعة الت2ابية سرغينة، 

ابتداء  بومللن،  إقليم  بومللن،  سائرة 

 من تلريخ  2 سيد 23 2020 إج  غلية

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

الديد ورطيط  لفلئدة  هكتلر   0,20

التعريف  لبطلقة  الحلمل  لحدن 

.JE 3560 الوطنية

189

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

3 2020/39 بتلريخ 27 نوف 23 2020 

الفالحية  القطع  الذي سيجري عل  

املد لة »الرمضة« ذي عقد بيع كلي 

معقد صدقة بدمن   333 برقم  ض  

عوض ض برقم 7 1 معقد شراء ض 

املتواود بللج لعة الت2ابية  برقم    

كلدملن، سائرة تلزة، إقليم تلزة، ابتداء 

 من تلريخ  2 سيد 23 2020 إج  غلية

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

2.5935 هكتلر لفلئدة الديد العرمي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  ابراهيم 

.Z 33307  الوطنية

190

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

 30 بتلريخ   2020/3955 ح.ج 

عل   سيجري  الذي   2020 نوف 23 

ذي   » 6  - »الث2يل  املدمى  العقلر 

رقم  21/6826  العقلري  الرسم 

املتواود بللج لعة الت2ابية كلدملن، 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  تلزة،  سائرة 

غلية إج    2020 سيد 23   25  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه، من أول االستع لل املنزجي 

مسقي مدلحة 0.0398 هكتلر لفلئدة 

مريم  ممنكلس  ع لس  افقي2  الديد 

 FL الحلمل لبطلقة التعريف الوطنية

.CB22133160027 م
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   30 بتلريخ   2020/3953

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  »بوخ لير«  املدمى 

املتواود  رقم  817 /21  العقلري 

سائرة  بوشفلعة،  الت2ابية  بللج لعة 

من  ابتداء  تلزة،  إقليم  أمليل،  ماس 

غلية إج    2020 سيد 23   25  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه، من أول االستع لل املنزجي 

مسقي مدلحة  0.181 هكتلر لفلئدة 

الديد الزكدي مح د الحلمل لبطلقة 

.B 366925 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

نوف 23   30 بتلريخ   2020/3957

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى »ت رميت« ذي شهلسة املطلب 

بللج لعة  املتواود   57/ 500 رقم 

تلزة،  سائرة  اللوح،  عين  الت2ابية 

من  ابتداء  إقليم إفران،  سائرة أزرم، 

غلية إج    2020 سيد 23   25  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

زاقل  الديد  لفلئدة  هكتلر   0, 107

التعريف  لبطلقة  الحلمل  كريم 

.G 2 9311 الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3958 بتلريخ 30 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»تق وت عوس امللء« ذي شهلسة مطلب 

املتواود   57/6767 رقم  التحفيظ 

سائرة  الت2ابية بن ص يم،  بللج لعة 

تلريخ  من  ابتداء  افران  إقليم   أزرم، 

ينلير  إج  غلية     2020 سيد 23   25

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2021

امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

الرخلم  مقلع  تزميد  أول  من  منه 

لفلئدة الديد مانو نور الدين،  بلمللء 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.D5 7806
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3959 بتلريخ 30 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

»بوتليليت« ذي شهلسة االستغالل رقم 

الت2ابية  املتواود بللج لعة   3/2020

إقليم  أزرم،  سائرة  املخفي،  سيدي 

سيد 23   25 تلريخ  من  ابتداء  افران 

بحث   2021 ينلير  إج  غلية     2020

علني في شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز 

سقي  أول  من  منه  امللء  مولب  بئ2 

الديد  لفلئدة  هكتلرا   2,51 مدلحة 

زيراري ميلوس الحلمل لبطلقة التعريف 

.D201882 الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

  2020/369 بتلريخ 30 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

رقم  امللكية  شهلسة  ذي   »1 »علجي 

بللج لعة  املتواود   59/63 2 

عين  سائرة  الج عة،  عين  الت2ابية 

من  ابتداء  مكنلس  إقليم  عرمة، 

غلية  إج    2020 سيد 23   تلريخ  2 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

ثقب  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

منه من أول االستع لل  مولب امللء 

امللشية مسقي مدلحة  املنزجي مإرماء 

الديد  لفلئدة  هكتلرا    ,0236

الداغور عبد العلجي الحلمل لبطلقة 

. D10 012 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3922 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

امللكية  شهلسة  ذي  تغريدت«  »ماس 

املتواود بللج لعة   16/ 1583 رقم 

سائرة تيفلت،  الت2ابية مقلم الطلبة، 

من  ابتداء  الخ يدلت  إقليم 

غلية  إج    2020 سيد 23   21  تلريخ 

31 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

0,5785 هكتلرا لفلئدة الديد عرمبي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  العربي 

.XA61 26 الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

 2020/3932 بتلريخ 26 نوف 23 2020 

املدمى  العقلر  عل   سيجر   الذي 

رقم  امللكية  شهلسة  ذي  »سنيل« 

بللج لعة  املتواود   ،37/15358

الت2ابية امالس عيلس، سائرة تيدة، إقليم 

سيد 23   21 من تلريخ  تلمنلت ابتداء 

 2020 سيد 23   31 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من  منه ل  امللء  مولب  ثقبين  بإنجلز 

أول سقي مدلحة   هكتلرات لفلئدة 

الديد زرمسان مح د الحلمل لبطلقة 

.C800562 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3936

بتلريخ 26 نوف 23 2020 الذي سيجري 

لقصب«  »عين  املدمى  العقلر  عل  

 16/3 108 ذي شهلسة امللكية عدس 

معقد شراكة في تديي2 أرض فالحية 

أكتوبر   16 بتلريخ  عليه  مصلسق 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

تيفلت،  سائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تلريخ  من  ابتداء  الخ يدلت،   إقليم 

 31 غلية  إج    2020 سيد 23   21

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

أول سقي مدلحة    منه من  امللء 

هكتلرات لفلئدة الديد صدقي مح د 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  معه  ممن 

.I3266 الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3935

الذي   2020 نوف 23   26 بتلريخ 

سيجري عل  العقلر املدمى »صدقي« 

 16/ 1397 ذي شهلسة امللكية عدس 

معقد شراكة في تديي2 أرض فالحية 

أكتوبر   16 بتلريخ  عليه  مصلسق 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

إقليم  تيفلت،  سائرة  الطلبة،  مقلم 

 21 تلريخ  من  ابتداء  الخ يدلت، 

سيد 23   31 إج  غلية   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

الت2خيص بإنجلز ثقب مولب امللء منه 

هكتلرات   6 أول سقي مدلحة  من 

لفلئدة الديد صدقي مح د ممن معه 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.I3266 رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3937

الذي   2020 نوف 23   26 بتلريخ 

املدمى  العقلر  عل   سيجري 

شهلسة  ذي  امللح«  ونلن  »اس لنطو 

املتواود   16/313 2 عدس  امللكية 

بللج لعة الت2ابية ايت علي املحدن، 

الخ يدلت،  إقليم  تيفلت،  سائرة 

ابتداء من تلريخ 21 سيد 23 2020 إج  

بحث علني   2020 سيد 23   31 غلية 

في شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز بئ2 

منه من أول االستع لل  مولب امللء 

امللشية مسقي مدلحة  املنزجي مإرماء 

كرمان  الديد  لفلئدة  هكتلر   1,85

التعريف  لبطلقة  الحلمل  حدن 

.AB122362 الوطنية رقم

201

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3911

بتلريخ 25 نوف 23 2020 الذي سيجري 

الزملني«  »فدان  املدمى  العقلر  عل  

  1/ 2037 ذي شهلسة امللكية عدس 

املتواود بللج لعة الت2ابية اغزران، 

سائرة املنزل، إقليم صفرم، ابتداء من 

 30 2020 إج  غلية  21 سيد 23  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   8,0068

سعيد وروور مالديدة مريم وروور 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملين 

.B160822م  BH 119 60 رقمي
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/  2020/39

الذي   2020 نوف 23   27 بتلريخ 

سيجري عل  العقلر املدمى »م23مكة« 

ذي الرسم العقلري عدس 0695 /05 

ايت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

يعزم، سائرة أكوراي، إقليم الحلوب، 

ابتداء من تلريخ  2 سيد 23 2020 إج  

غلية   ينلير 2021 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

 5 أول سقي مدلحة  منه من  امللء 

هكتلرات لفلئدة الديد ح يش عبد 

لبطلقة  الحلمل  معه  ممن  اللطيف 

.D18526 التعريف الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3950

بتلريخ 27 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»3 »الشعي2ي  املدمى  العقلر   عل  

عدس  العقلري  الرسم  موضوع 

أرض  كراء  عقد  ذي   67/13363

 395 ص    31 بعدس  ض  فالحية 

ايت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

إقليم  الحلوب،  سائرة  بورزمين، 

تلريخ  2  من  ابتداء  الحلوب، 

سيد 23 2020 إج  غلية   ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

لفلئدة  هكتلرات  مدلحة    سقي 

الحلمل  مح د  الشعي2ي  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.D702787
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/5 2020/39

الذي   2020 نوف 23   27 بتلريخ 

»الخي2«  سيجري عل  العقلر املدمى 

1 57/38 املتواود  ذي املطلب عدس 

بلشوية  تزكيت،  الت2ابية  بللج لعة 

افران، إقليم افران، ابتداء من تلريخ 

ينلير  إج  غلية     2020 سيد 23   2 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2021

امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

امللشية  منه من أول الشرب مإرماء 

لفلئدة  هكتلرات   8 مدلحة  مسقي 

معه  ممن  املهدي  العيدلمي  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.D7255   رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/6 2020/39

الذي   2020 نوف 23   27 بتلريخ 

سيجري عل  العقلر املدمى »الزقالن« 

ض  تصرف  ثبوت  حجة  عقد  ذي 

بللج لعة  املتواود   5 ص   8 بعدس 

الت2ابية تزكيت، بلشوية افران، إقليم 

سيد 23  من تلريخ  2  ابتداء  افران، 

بحث   2021 ينلير  إج  غلية     2020

الت2خيص  مشرمع  شأن  في  علني 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

هكتلرا   2 مدلحة  مسقي  الشرب 

لفلئدة الديد اقش ي2 الحدين مح و 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.D76802 رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/7 2020/39

بتلريخ 27 نوف 23 2020 الذي سيجري 

تيغز « »املو  املدمى  العقلر   عل  

بعدس  25  استخراج ض  عقد  ذي 

املتواود بللج لعة الت2ابية   180 ص 

ت حضيت، سائرة أزرم، إقليم افران، 

ابتداء من تلريخ  2 سيد 23 2020 إج  

غلية   ينلير 2021 بحث علني في شأن 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

امللء منه من أول سقي مدلحة 2,25 

هكتلرا لفلئدة الديد مشطي2 حفيظ 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.DA18892 رقم

207
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

لدبو رقم ج/8 2020/39 امللئي   الحوض 

بتلريخ 27 نوف 23 2020 الذي سيجري 

بللج لعة املتواود  العقلر   عل  

الت2ابية بن ص يم، سائرة أزرم، إقليم 

سيد 23  من تلريخ  2  ابتداء  افران، 

بحث   2021 ينلير  إج  غلية     2020

الت2خيص  مشرمع  شأن  في  علني 

من  ميشلفن  سد  من  امللء  بجلب 

35 هكتلر لفلئدة  أول سقي مدلحة 

في  الوطني للدكك الحديدة  املكتب 

شخص م ثله القلنوني.

208

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3962

الذي   2020 نوف 23   30 بتلريخ 

»بئ2  املدمى  العقلر  عل   سيجري 

بعدس  ض  كراء  عقد  ذي  سفلن« 

بللج لعة  املتواود    78 ص   521

الت2ابية آيت نع لن، سائرة الحلوب، 

ابتداء من تلريخ  2  إقليم الحلوب، 

سيد 23 2020 إج  غلية   ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

90,  هكتلرات لفلئدة  سقي مدلحة 

لبطلقة  الحلمل  حلو  بوعزة  الديد 

.DN2393 التعريف الوطنية رقم

209

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3961

بتلريخ 30 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»بي2مارزيز« املدمى  العقلر   عل  

ك  عدس  العقلري  الرسم  موضوع 

عل   ماوب  كراء  عقد  ذي   /2.576

ف23اير  بتلريخ    محرر  الشيلع 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

إقليم  الحلوب،  سائرة  نع لن،  آيت 

تلريخ  2  من  ابتداء  الحلوب، 

سيد 23 2020 إج  غلية   ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

لفلئدة  هكتلرات   5 مدلحة  سقي 

في   STE ASSIF AGRI SARL شركة 

شخص م ثلهل القلنوني.
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3831

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي  »بوتزرمت«  املدمى  العقلر  عل  

عدس  16/6957  امللكية  شهلسة 

آيت  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

إقليم  الخ يدلت،  سائرة  مي ون، 

تلريخ    من  ابتداء  الخ يدلت، 

سيد 23  إج  غلية  1   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

الت2خيص بإنجلز ثقب مولب امللء منه 

هكتلرات  أول سقي مدلحة    من 

الحدلن  البخلري  الديد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.X353 5

211

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

لدبو رقم ج/2020/3829 امللئي   الحوض 

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

عل  العقلر املدمى »حلئط الزيتونة« 

ذي عقد كراء حرر بتلريخ 16 سبت 23 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

املكلندة، سائرة قرية بل مح د، إقليم 

سيد 23  من تلريخ    ابتداء  تلمنلت، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بجلب امللء من ماس سبو من أول سقي 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   5 مدلحة 

سينلري عبد اللطيف الحلمل لبطلقة 

.B732785 التعريف الوطنية

212

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

لدبو رقم ج/2020/3826 امللئي   الحوض 

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

عل  العقلر املدمى »حلئط الزيتونة« 

ذي عقد كراء حرر بتلريخ 16 سبت 23 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

املكلندة، سائرة قرية بل مح د، إقليم 

سيد 23  من تلريخ    ابتداء  تلمنلت، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بجلب امللء من ماس سبو من أول سقي 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   5 مدلحة 

لبطلقة  الحلمل  زكريلء  البغداسي 

.ZT252158 التعريف الوطنية

213

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3825

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

عل  العقلر املدمى »مدرعب متشوت 

بعدس  7   ض  شراء  ذي  ابضلن« 

بللج لعة  املتواود    73 مض بعدس 

الت2ابية ت حضيت، سائرة أزرم، إقليم 

سيد 23  تلريخ    من  ابتداء  افران، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

مدلحة  مسقي  املنزجي  االستع لل 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   5,7  5

الحلمل  معه  ممن  سعيد  فلضلي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.DA71313

214

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3710

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

الراكوب  »بالس  املدمى  العقلر  عل  

الح راء« ذي عقد شراء ض ن بعدس 

الحضلرية  بللج لعة  املتواود   227

إقليم  صفرم،  بلشوية  البهلليل، 

سيد 23  تلريخ    من  ابتداء  صفرم، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

حديقة  مسقي  بلمللء  مدبح  تزميد 

املنزل مدلحتهل 0,0316 هكتلر لفلئدة 

الحلمل  يونس  الشقندي  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.CB661 0

215



18307 الجريدة الرسميةعدس 3 56 - 8 و لس  اامج  2  1 )23 سيد 23 2020) 

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3822

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي   »1 »الح د  املدمى  العقلر  عل  

  1/52753 عدس  العقلري  الرسم 

املتواود بللج لعة الحضرية إي وزار 

إقليم  بلشوية إي وزار كندر،  كندر، 

سيد 23  تلريخ    من  ابتداء  صفرم، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

961 ,0 هكتلر لفلئدة  سقي مدلحة 

شركة STE PALMERAIE DE FES في 

شخص م ثلهل القلنوني.

216

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3823

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي  »الشعبة«  املدمى  العقلر  عل  

عقد شراء ض ن بعدس 128 مالشعبة 

 150 بعدس  تنلزل ض ن  عقدي  ذي 

مض ن بعدس 151 املتواود بللج لعة 

إقليم  بومللن،  سائرة  كيكو،  الت2ابية 

سيد 23  تلريخ    من  ابتداء  بومللن، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

هكتلرات   3,69 1 مدلحة  سقي 

لفلئدة الديد الزسكي رشيد الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.CB15303 

217

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/ 2020/382

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي  »أملسل«  املدمى  العقلر  عل  

 57/ 016 عدس  التحفيظ  مطلب 

عين  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

إفران،  إقليم  أزرم،  سائرة  اللوح، 

ابتداء من تلريخ   سيد 23 2020 إج  

بحث علني   2020 سيد 23  غلية  1 

بإنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 

منه من أول سقي  ثقب مولب امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرات   5 مدلحة 

الحلمل  معه  ممن  الحدين  مسريس 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.DA7911

218

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3799

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي  »كي2اي23سان«  عل  العقلر املدمى 

عقد شراء ض بعدس 5 2 معقد تنلزل 

بللج لعة  املتواود    1 بعدس  ض 

إقليم  بومللن،  سائرة  كيكو،  الت2ابية 

سيد 23  تلريخ    من  ابتداء  بومللن، 

 2020 سيد 23  غلية  1  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

هكتلرات   3,5639 مدلحة  سقي 

لفلئدة الديد الدمون مح د الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.E  9567

219

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3815

بتلريخ   نوف 23 2020 الذي سيجري 

 »1368 »مهدية  املدمى  العقلر  عل  

ذي الرسم العقلري عدس 13/98888 

مهدية،  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

القنيطرة،  إقليم  مهدية،  بلشوية 

 2020 سيد 23   23 تلريخ  من  ابتداء 

إج  غلية 3 ينلير 2021 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه من أول سقي حديقة 

هكتلرا   0,0070 مدلحتهل  املنزل 

لفلئدة الديدة خديجة البوش ممن 

التعريف  لبطلقة  الحلملة  معهل 

.G288660 الوطنية رقم

220

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3903

الذي   2020 نوف 23  بتلريخ  2 

 سيجري عل  العقلر املدمى »املليليح«

 H/12 5 عدس  العقلري  الرسم  ذي 

 املتواود بللج لعة الت2ابية القصيبية،

القصيبية،  سائرة  القصيبية،  قيلسة 

من  ابتداء  سلي لن،  سيدي  إقليم 

غلية  إج    2020 سيد 23   23 تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير   3

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلرا   1,1130

لبطلقة  الحلمل  لغزمني  املصطفى 

.BK7059 التعريف الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة
 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3906
بتلريخ 25 نوف 23 2020 الذي سيجري 
الفالحية اارضية  القطعة   عل  
 من توزيع املغفور له الحدن الثلني
 طيب هللا تراه الكلئنة ب زارع تعلمنية
إسارية  شهلسة  ذات  ارضم  مشرع 
2020 سبت 23   19 بتلريخ   770  عدس 
سار  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 
العدلوجي سار  قيلسة   العدلوجي، 
قلسم،  سيدي  إقليم  بهت،  سائرة 
 2020 سيد 23   23 تلريخ  من  ابتداء 
علني  بحث   2021 ينلير   3 غلية  إج  
بإنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 
منه من أول سقي  ثقب مولب امللء 
الديد  لفلئدة  هكتلرات   6 مدلحة 
لبطلقة  الحلمل  ميلوس  الهداجي 
.GN 795  التعريف الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة
 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3880
الذي   2020 نوف 23   20 بتلريخ 
 سيجري عل  العقلر الج لعي املدعو
 »العبوبيين« بلملكلن املدمى »العبوبيين«
العبوبيين  الداللية  للج لعة  التلبع 
ذي شهلسة االستغالل الفالحي عدس 
2020 أكتوبر   27 بتلريخ   2730 
 املتواود بللج لعة الت2ابية الحداسة،
احواز سائرة  القنيطرة  احواز   قيلسة 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 
من تلريخ 20 سيد 23 2020 إج  غلية 
30 سيد 23 2020 بحث علني في شأن 
مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 
 1 أول سقي مدلحة  منه من  امللء 
الكراسي  الديد عالل  لفلئدة  هكتلر 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G373907 رقم
223
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3836

بتلريخ 23 نوف 23 2020 الذي سيجري 

برماح« »اسير  املدمى  امللك   عل  

 R/2683 عدس  العقلري  الرسم  ذي 

 املتواود بللج لعة الت2ابية انويرات،

بني  الغرب  سائرة  انويرات،  قيلسة 

ابتداء قلسم،  سيدي  إقليم   مللك، 

إج    2020 سيد 23   23 تلريخ  من 

في  علني  بحث   2021 ينلير   3 غلية 

بإنجلز    الت2خيص  مشرمع  شأن 

أول  من  منهم  امللء  مولب  أثقلب 

  0 مدلحة  مسقي  امللشية  إرماء 

هكتلرا لفلئدة الديد الدعيد البقلجي 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.A 02127 رقم

224

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3833

بتلريخ 9 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»13 »غلزية  املدمى  امللك   عل  

ذي الرسم العقلري عدس 13/36786 

ازغلر، الت2ابية  بللج لعة   املتواود 

سائرة  قيلسة أزغلر أمالس بن ح لسي، 

سيدي  إقليم  سلي لن،  سيدي 

9 سيد 23  سلي لن، ابتداء من تلريخ 

 2020 سيد 23   19 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 8,0006 هكتلرا لفلئدة 

الحلملة  الصللحي  ارقية  الديدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.GA2 908

225

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3938

الذي   2020 نوف 23   26 بتلريخ 

الج لعي  العقلر  عل   سيجري 

املدمى  بلملكلن  الح ر«  »بئ2  املدعو 

الداللية  للج لعة  التلبع  »ساكة« 

االستغالل  شهلسة  ذي  العيليدة 

 2020 أغدطس  بتلريخ  2  عدس   

علمر، الت2ابية  بللج لعة   املتواود 

بلشوية علمر، إقليم سال، ابتداء من 

 28 2020 إج  غلية  18 سيد 23  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

الديدين  لفلئدة  هكتلرا   0,7000

ابراهيم امالس بن اطليع ملحدن امالس 

بن اطليع الحلملين لبطلقة التعريف 

.AB93813 م AB79 8 الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3918

الذي   2020 نوف 23   26 بتلريخ 

»زهور«  سيجري عل  العقلر املدمى 

ذي الرسم العقلري عدس 20/35370 

علمر، الت2ابية  بللج لعة   املتواود 

بلشوية علمر، إقليم سال، ابتداء من 

 28 2020 إج  غلية  18 سيد 23  تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

الدماون  إرماء  أول  من  منه  امللء 

لفلئدة الديد عبد الرح لن الشكري 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.A22105 رقم

227

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3919

الذي   2020 نوف 23   25 بتلريخ 

الج لعي  العقلر  عل   سيجري 

املدمى  بلملكلن  »الشط«  املدعو 

التلبع للج لعة الداللية  »الحنشة« 

االستغالل  شهلسة  ذي  الحنشة 

 2020 نوف 23   5 بتلريخ   37 عدس 

علمر، الت2ابية  بللج لعة   املتواود 

ابتداء  سال،  إقليم  علمر،  بلشوية 

من تلريخ 23 سيد 23 2020 إج  غلية 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير   3

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

عبد  الديد  لفلئدة  هكتلرا   1,0029

لبطلقة  الحلمل  بنشهبون  الكبي2 

.AB1912 1 التعريف الوطنية رقم

228

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3923

بتلريخ 25 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»سلقية الحلمة«  عل  العقلر املدمى 

R/18025  ذي الرسم العقلري عدس 

أمالس  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

بن  أمالس  ازغلر  قيلسة  ح لسي،  بن 

ح لسي، سائرة سيدي سلي لن، إقليم 

سيدي سلي لن، ابتداء من تلريخ 25 

سيد 23 2020 إج  غلية 5 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 6,9191 هكتلرا لفلئدة 

الديد عبد الحق الجرويني ممن معه 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.UC 1168 رقم

229

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3837

بتلريخ 10 نوف 23 2020 الذي سيجري 

برماح« »اسير  املدمى  امللك   عل  

R/2683 عدس  العقلري  الرسم   ذي 

املتواود بللج لعة الت2ابية انويرات، 

بني  الغرب  سائرة  انويرات،  قيلسة 

ابتداء  قلسم،  سيدي  إقليم  مللك، 

إج    2020 سيد 23   23 تلريخ  من 

في  علني  بحث   2021 ينلير   7 غلية 

بإنجلز    الت2خيص  مشرمع  شأن 

أول  من  منهم  امللء  مولب  أثقلب 

  0 مدلحة  مسقي  امللشية  إرماء 

هكتلرا لفلئدة الديدة فتيحة البقلجي 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.A168337 رقم

230

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/ 2020/392

الذي   2020 نوف 23   25 بتلريخ 

 سيجري عل  العقلر املدمى »التبية 1«

R/12035  ذي الرسم العقلري عدس 

 املتواود بللج لعة الت2ابية الحوافلت،

بني  الغرب  سائرة  الحوافلت،  قيلسة 

ابتداء  قلسم،  سيدي  إقليم  مللك، 

من تلريخ 23 سيد 23 2020 إج  غلية 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير   3

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء 

1,8506 هكتلرا لفلئدة الديد العربي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الرتبي 

.GN117288 الوطنية رقم

231
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3925
بتلريخ 26 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»بالس بن ال23كة«  عل  العقلر املدمى 

R/79 6 عدس  العقلري  الرسم   ذي 

بتلريخ   53 عدس  إسارية  شهلسة  مذي 

12 أكتوبر 2020 املتواود بللج لعة 

الشلح، مح د  سيدي   الت2ابية 

قيلسة أمالس نوال، سائرة مرغة، إقليم 

 26 تلريخ  من  ابتداء  سيدي قلسم، 

سيد 23 2020 إج  غلية 6 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

سقي مدلحة 22 6,5 هكتلرا لفلئدة 

الديدة ابتدلم قيس الحلملة لبطلقة 

.GA192 8 التعريف الوطنية رقم

232

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3798
بتلريخ 2 نوف 23 2020 الذي سيجري 

للج لعة  التلبع  امل لوك  العقلر  عل  

الداللية الخنلشفة أمالس اح يد امالس 

بن ح لسي ذي الرسم العقلري عدس 

 610/18 معقد إيجلر عدس   R/ 719

املتواود   2020 أغدطس   28 بتلريخ 

بلعلمري، سار  الت2ابية   بللج لعة 

سيدي  سائرة  بلعلمري،  سار  قيلسة 

سلي لن،  سيدي  إقليم  سلي لن، 

ابتداء من تلريخ 2 سيد 23 2020 إج  

بحث علني   2020 سيد 23   12 غلية 

 8 في شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز 

أثقلب مولب امللء منهم من أول سقي 

شركة  لفلئدة  هكتلرا    00 مدلحة 

AGRI WEST م ثلهل الديد الهلشمي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بوتكراي 

.F502660 الوطنية رقم

233

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة
 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3789
الذي   2020 أكتوبر   26 بتلريخ 
»بنعطلر  سيجري عل  امللك املدمى 
عدس  العقلري  الرسم  ذي   »5 
برولل  بأمالس  الكلئن   R/2866
 املتواود بللج لعة الت2ابية املنلصرة،
بن نصور،  سائرة  املنلصرة،  قيلسة 
تلريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 
26 نوف 23 2020 إج  غلية   سيد 23 
مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020
امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 
مدلحة  5,2  سقي  أول  من  منه 
هكتلرا لفلئدة الديد ح يد بوكنوش 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G201815 رقم
234

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة
 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3813
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 
اتفلقية  ذي  الفالحي  العقلر  عل  
شراكة بين القطلعين العلم مالخلص 
حول اارا�سي التلبعة لل لك الخلص 
  5109 رقم  مشرمع  املغربية  للدملة 
 R/1 0  عدس العقلري  الرسم  ذي 
بتلريخ فلتح أغدطس 2019 املتواود 
الكلمل، سيدي  الت2ابية   بللج لعة 
إقليم  بهت،  سائرة  املختلر،  قيلسة 
 3 تلريخ  من  ابتداء  قلسم،  سيدي 
سيد 23   13 إج  غلية   2020 سيد 23 
مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020
الت2خيص بإنجلز ثقب مولب امللء منه 
من أول إرماء امللشية لفلئدة شركة 
م ثلة   AGRO BENCHAHBOUN
الديد  القلنوني  م ثلهل  شخص  في 
لبطلقة  الحلمل  بنشهبون  براضة 
.GN129651 التعريف الوطنية رقم
235

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3805
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 

الكولف  »إقلمة  املدمى  امللك  عل  

الرسم  ذي   »ILLOT  6-26 

8851/13 1 املتواود  العقلري عدس 

قيلسة  القنيطرة،  الت2ابية  بللج لعة 

أمالس  سائرة   ،5 اإلسارية  امللحقة 

من  ابتداء  إقليم القنيطرة،  امويه، 

 13 إج  غلية   2020 سيد 23   3 تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 سيد 23 

مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب مولب 
امللء منه من أول سقي حديقة املنزل 

مدلحتهل 0,008 هكتلر لفلئدة الديد 

فتلت نعيم الحلمل لبطلقة التعريف 

.AB 02397 الوطنية رقم

236

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3809
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 

عل  العقلر الج لعي املدعو »كري�سي« 

التلبع  »سمار الرزايم«  بلملكلن املدمى 

للج لعة الداللية الرزايم أمالس نصر 

ذي شهلسة االستغالل عدس 17 بتلريخ 

املتواود بللج لعة   2020 يوليو   20

قيلسة علمر  الت2ابية علمر الش للية، 

إقليم  القصيبة،  سائرة  الش للية، 

 3 من تلريخ  ابتداء  سيدي سلي لن، 

سيد 23   13 إج  غلية   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

الت2خيص بإنجلز ثقب مولب امللء منه 

من أول سقي مدلحة 0,8332 هكتلر 

بصورة  الدالم  عبد  الديد  لفلئدة 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G315398 رقم

237

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3806
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 

»أمالس  املدعو  الج لعي  العقلر  عل  

اسلم« بلملكلن املدمى »سمار العصبي« 

التلبع للج لعة الداللية أمالس اسليم 

 117 عدس  االستغالل  شهلسة  ذي 

املتواود   2020 أكتوبر   12 بتلريخ 

قيلسة  زكوطة،  الت2ابية  بللج لعة 

إقليم  الشرارسة،  سائرة  زكوطة، 

 3 تلريخ  من  ابتداء  قلسم،  سيدي 

سيد 23   13 إج  غلية   2020 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020

امللء  مولب  بئ2ين  بإنجلز  الت2خيص 

منه ل من أول سقي مدلحة 321 ,3 

هكتلر لفلئدة الديد الجيالجي لعجلج 

الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G20629 رقم

238

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3808
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 

ذي   »18 »غلزية  املدمى  امللك  عل  

 13/36791 عدس  العقلري  الرسم 

ازغلر،  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

سائرة  قيلسة ازغلر أمالس بن ح لسي، 

سيدي  إقليم  سلي لن،  سيدي 

3 سيد 23  سلي لن، ابتداء من تلريخ 

 2020 سيد 23   13 غلية  إج    2020

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء منه من أول 

8,0001 هكتلر لفلئدة  سقي مدلحة 

الحلمل  بللحركلتي  لحدن  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.G181121

239
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3820
بتلريخ   نوف 23 2020 الذي سيجري 

عل  امللك الكلئن بتجزئة العلمرية رقم 

ذي  القنيطرة  الشلطئ  مهدية   385

أغدطس   21 عقد بيع نهلئي بتلريخ 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020

الشلطئ،  مهدية  قيلسة  مهدية، 

القنيطرة،  إقليم  مهدية،  بلشوية 

ابتداء من تلريخ   سيد 23 2020 إج  

غلية  1 سيد 23 2020 بحث علني في 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

مولب امللء منه من أول سقي حديقة 

منزل مدلحتهل 0,0060 هكتلرا لفلئدة 

الحلملة  بوقنطلر  خديجة  الديدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.A21217
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار
افتتلح البحث العلني

 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة
 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3811
بتلريخ 3 نوف 23 2020 الذي سيجري 
»سار  املدعو  الج لعي  العقلر  عل  
»الحنشة  املدمى  بلملكلن  كنلمة« 
الداللية  للج لعة  التلبع  الشرقية« 
الحنشة فرقة الح لح ة ذي شهلسة 
أكتوبر   12 بتلريخ   31 عدس  إسارية 
الت2ابية  بللج لعة  املتواود   2020
امللحقة  قيلسة  الطيبي،  سيدي 
الطيبي،  بلشوية سيدي   ،2 اإلسارية 
 3 من تلريخ  ابتداء  إقليم القنيطرة، 
سيد 23   13 إج  غلية   2020 سيد 23 
مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2020
امللء  مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 
 2,2535 منه من أول سقي مدلحة 
هكتلر لفلئدة الديد الحويقد مح د 
الوطنية  التعريف  لبطلقة  الحلمل 

.G23820 رقم
241

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
 ب ووب قرار أصدرته مديرة مكللة

 الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج/2020/3821

بتلريخ   نوف 23 2020 الذي سيجري 

للج لعة  امل لوك  العقلر  عل  

الداللية أمالس اعكيل ذي عقد إيجلر 

عدس 222/17 بتلريخ 17 أبريل 2017 

موالي  الت2ابية  بللج لعة  املتواود 

بوسلهلم،  موالي  قيلسة  بوسلهلم، 

القنيطرة،  إقليم  مي ونة،  لال  سائرة 

ابتداء من تلريخ 28 نوف 23 2020 إج  

2020 بحث علني في  8 سيد 23  غلية 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقبين 

سقي  أول  من  منه ل  امللء  مولب 

 ACJ مدلحة 20 هكتلرا لفلئدة شركة

شخص  في  م ثلة   MAROC SARL

هللا  عبد  الديد  القلنوني  م ثلهل 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  اوعيدي 

.CB3293 الوطنية رقم

242

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   3 بتلريخ   2020/3969

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

الرسم  ذي   1 العظ ة  املدمى 

املتواود   67/15835 رقم  العقلري 

بورزمين،  ايت  الت2ابية  بللج لعة 

 28 من تلريخ  ابتداء  سائرة الحلوب، 

سيد 23 2020 إج  غلية 7 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

منه من أول  مولب امللء   بحفر بئ2  

لفلئدة  هكتلرات   مدلحة    سقي 

الحلمل  مح د   العظ ة  الديد)ة( 

.D 7880 لبطلقة التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   3 بتلريخ   2020/397 

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

الرسم  ذي  ابلوة  ملك  املدمى 

املتواود   67/11671 رقم  العقلري 

سائرة  يعزم،  ايت  الت2ابية  بللج لعة 

ابتداء  الحلوب،  اقليم  أكوراي،  

من تلريخ 28 سيد 23 2020 إج  غلية 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير   7

مولب  مشرمع الت2خيص بحفر بئ2  

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء  

لفلئدة الديد)ة(   هكتلرات     .1895

لبطلقة  الحلمل  ابلوة  بنعي�سى 

.D37576 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   3 بتلريخ   2020/3973

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

الرسم  ذي    1 بوشهلسات  املدمى 

املتواود  رقم  67/2128  العقلري 

بللج لعة الت2ابية راس وي2ي ، سائرة 

أكوراي،  اقليم الحلوب، ابتداء من 

غلية  إج    2020 سيد 23   28 تلريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير   7

مولب  مشرمع الت2خيص بحفر بئ2  

مدلحة  سقي  أول  من  منه  امللء  

الديد)ة(   لفلئدة  هكتلر    1.687 

ابنلئه  عن  ينوب  بلخي2ي  هللا  عبد 

القلصرين يلس ين بلخي2ي مصفوان 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  بلخي2ي 

.UC99189 الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

2020/3956 بتلريخ 30 نون23 2020، 

املدمى  العقلر  عل   سيجري  الذي 

ذي شهلسة امللكية   B االخوة الثالثة 

املتواود بللج لعة    1/373 3 رقم 

سائرة  لجرمف،  الدبع  ايت  الت2ابية 

ابتداء  اي وزار كندر،  اقليم صفرم، 

من تلريخ 25 سيد 23 2020 إج  غلية 

شأن  في  علني  بحث   2021 ينلير    

مشرمع الت2خيص بلنجلز ثقب مولب 

حديقة  سقي  أول  من  منه،  امللء 

لفلئدة  هكتلرا   0.10 مدلحتهل  منزل 

الديد)ة( خليل أمينة الحلمل لبطلقة 

.D 0 605 التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   2 بتلريخ   2020/396 

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

املدمى »ملك الدملة« موضوع الرسم 

ذي عقد   525663/07 العقلري رقم 

كراء مصلسق عليه بتلريخ 16 سبت 23 

الت2ابية  بللج لعة  املتواود    2020

ع للة فلس،   سائرة أكدال،   أكدال، 

 2020 سيد 23   25 تلريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 ينلير  غلية    إج  

ابنجلز  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 

ثقب مولب امللء منه، من أول سقي 

لفلئدة شركة  هكتلر    0.35 مدلحة 

alstom cabliance في شخص م ثلهل 

القلنوني.
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   2 بتلريخ   2020/3963

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

الرسم  ذي   »1 »الحدين  املدمى 

املتواود   67/17087 العقلري 

بورزمين،  ايت  الت2ابية  بللج لعة 

الحلوب،   اقليم  الحلوب،   سائرة 

 2020 سيد 23   28 تلريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 ينلير   7 غلية  إج  

بحفر  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 

من أول سقي  منه،  بئ2 مولب امللء 

الديد  لفلئدة  هكتلر   1.25 مدلحة 

الحلمل  معه  ممن  حدن  ازبيطي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.D810 13
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   3 بتلريخ   2020/3971

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

الرسم  ذي   »2 »بوفديل  املدمى 

املتواود   05/1659 6 العقلري رقم 

سلي لن  سيدي  الت2ابية  بللج لعة 

سائرة احواز مكنلس،   مول الكيفلن، 

 28 من تلريخ  ابتداء  اقليم مكنلس،  

سيد 23 2020 إج  غلية 7 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من أول  منه،  بحفر بئ2 مولب امللء 

لفلئدة  هكتلرات   2 مدلحة  سقي 

الديد حريرم خللد الحلمل لبطلقة 

.D351052 التعريف الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   3 بتلريخ   2020/3972

العقلر  عل   سيجري  الذي   ،2020

ذي الرسم   »2 »ملك مح د  املدمى 

املتواود   67/ 335 العقلري 

امخلفن،  ايت  الت2ابية  بللج لعة 

الحلوب،   اقليم  أكوراي،   سائرة 

 2020 سيد 23   28 تلريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2021 ينلير   7 غلية  إج  

بحفر  الت2خيص  مشرمع  شأن  في 

من أول سقي  منه،  بئ2 مولب امللء 

مدلحة 670 .0 هكتلر لفلئدة الديد 

لبطلقة  الحلمل  الحدين  الدبدمبي 

.D365835 التعريف الوطنية رقم
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23   7 بتلريخ  ح.ج2020/3986 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

العقلري   الرسم  ذي  بوسي  املدمى 

املتواود   2020 عدس   05/758 

بللج لعة الت2ابية آيت نع لن، سائرة 

ابتداء  الحلوب  الحلوب،إقليم 

غلية  إج    2020 ينلير   31 تلريخ  من 

بحث علني في شأن   2021 ينلير   11

مولب  بئ2  بحفر  الت2خيص  مشرمع 

اإلستع لالت  أول  من  منه  امللء  

مسقي  امللشية  مارماء  املنزلية 

هكتلرات لفلئدة الديد   5 مدلحته 

لبطلقة  الحلمل  عصلم  الفزازي 

.D610637 التعريف الوطنية

 310

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ    ح.ج2020/3975 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم   موضوع   1 لوكي2اسا  املدمى 

K/3326 محرر بتلريخ  العقلري عدس 

28 أكتوبر 2019  املتواود بللج لعة 

عين  الج عة،سائرة  عين  الت2ابية 

عرمة، إقليم مكنلس ابتداء من تلريخ 

11 ينلير  2020 إج  غلية  31 سيد 23 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2021

امللء   مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 

منه من أول اإلستع لل املنزجي مإرماء 

 DOMAINE شركة  لفلئدة  امللشية 

شخص  في   AIN ITTO AOMAR

م ثلهل القلنوني.
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23   7 بتلريخ  ح.ج2020/3987 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

مدتخروة  أرضية  قطعة  املدمى 

ذي  من العقلر املدمى ملك اسريس  

عقد كراء مصلسق عليه بتلريخ فلتح 

بللج لعة  املتواود   2020 سبت 23 

الحجلمة سائرة  الت2ابية ايت بويحيى  

تيفلت، إقليم الخ يدلت ابتداء من 

غلية  إج    2020 سيد 23   31 تلريخ 

بحث علني في شأن   2021 ينلير   11

مولب  بئ2  بإنجلز  الت2خيص  مشرمع 

امللء  منه من أول أغراض  الصنلعة 

لفلئدة  بلمللء  الرخلم  مقلع  تزميد 

 STE AFRIQUIA  MARBRE شركة 

في  شخص م ثلهل القلنوني الحلمل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطلقة 

.A729029

312

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23   8 بتلريخ  ح.ج2019/3982 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

شهلسة  ذي  مي ونة  طللع  املدمى 

املتواود   16/50667 عدس  امللكية 

بويحيى   ايت  الت2ابية  بللج لعة 

إقليم  تيفلت،  الحجلمة،سائرة 

 31 تلريخ  من  ابتداء  الخ يدلت 

سيد 23 2020 إج  غلية 8 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

من  منه  امللء   مولب  ثقب  بإنجلز 

هكتلرا  مدلحة  2 0,9  أول سقي 

الحلج  الهدهلس  الديد  لفلئدة 

الوطنية   التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.XA1 902

313

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23   2 بتلريخ  ح.ج2020/3965 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي   13 ووهرة  املدمى 

املتواود   13/ 3230 عدس  العقلري 

قيلسة  بللج لعة الت2ابية القنيطرة،  

أمالس  بدائرة   ،13 اإلسارية  امللحقة 

من  ابتداء  القنيطرة  إقليم  امويه، 

غلية  إج    2020 سيد 23   2 تلريخ 

بحث علني في شأن   2021 ينلير   12

ثقب  بإنجلز   الت2خيص  مشرمع 

سقي  أول   من  منه  امللء   مولب 

 0,0120 مدلحتهل  املنزل  حديقة 

هكتلر لفلئدة الديد رشيد الصلبوني 

الوطنية   التعريف  لبطلقة  الحلملة 

.U90996
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ22  ح.ج2020/3966 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  الرميلة  بالس  املدمى 

املتواود   R/7950 عدس  العقلري 

الش للية،  علمر  الت2ابية  بللج لعة 

سائرة  الش للية،  علمر  قيلسة 

سلي لن  سيدي  إقليم  القصيبة، 

إج    2020 ينلير   2 تلريخ  من  ابتداء 

بحث علني في   2021 ينلير   12 غلية 

شأن مشرمع الت2خيص بإنجلز ثقب 

من أول سقي مدلحة  مولب امللء  

0,35 هكتلرا لفلئدة الديد الدعيدي 

التعريف  لبطلقة  الحلمل  الع ري 

.G16799  الوطنية

315

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

مكللة الحوض امللئي لدبو رقم ح.ج 

سيد 23   2 بتلريخ   2020/3967

القطعة  عل   سيجري  الذي   2020

من  الدملة  المالك  التلبعة  االرضية 

شهلسة  ذات  الخلمس  مح د  توزيع 

اإلستغالل عدس 38  بتلريخ 5 نوف 23 

املتواود بللج لعة الت2ابية ارميالت، 

إقليم  بهت،  سائرة  املختلر  قيلسة 

 2 تلريخ  من  ابتداء  قلسم  سيدي 

ينلير 2020 إج  غلية 12 ينلير  2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء  منه من أول 

سقي مدلحة 5 هكتلرا لفلئدة الديد 

لبطلقة  الحلمل  الغيشني  املصطفى 

.GN106352  التعريف الوطنية

316

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ    ح.ج2020/3977 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

املدمى بالس الشيخ ال�سي مح د ذي 

 R/33837 عدس  العقلري  الرسم 

املتواود بللج لعة الت2ابية الشوافع،  

لالمي ونة،  سائرة  الشوافع،  قيلسة 

من تلريخ    ابتداء  إقليم القنيطرة، 

 2021 ينلير  إج  غلية  1   201 ينلير 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء  منه من أول 

سقي مدلحة 6 0,72 هكتلرا لفلئدة 

الحلمل  املصطفى  بويب  الديد 

.L85556 لبطلقة التعريف الوطنية

317

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ    ح.ج2020/3978 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

ال23يدولت بلملكلن املدمى  الج لعي  

ال23يدولت التلبع للج لعة الداللية 

عدس  إسارية  شهلسة  ذي  ال23يدولت 

31 بتلريخ 16 نوف 23 2020 املتواود 

قيلسة  ارميالت،  الت2ابية  بللج لعة 

سيدي  إقليم  بهت،  سائرة  املختلر 

ينلير  تلريخ    من  ابتداء  قلسم، 

2021 إج  غلية  1 ينلير 2021 بحث 

الت2خيص  مشرمع  شأن  في  علني 

بإنجلز ثقب مولب امللء  منه من أول 

سقي مدلحة 1 هكتلرا لفلئدة الديد 

اح د حمي الحلمل لبطلقة التعريف 

.G87869 الوطنية

318

مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ    ح.ج2020/3980 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

الرسم  ذي  الوحدة  2  املدمى 

املتواود   13/58613 عدس  العقلري 

قيلسة  القنيطرة،  الت2ابية  بللج لعة 

امالس  سائرة   13 اإلسارية  امللحقة 

من  ابتداء  إقليم القنيطرة،  امويه، 

تلريخ    ينلير 2021 إج  غلية  1 ينلير 

مشرمع  شأن  في  علني  بحث   2021

امللء   مولب  ثقب  بإنجلز  الت2خيص 
املنزل  حديقة  سقي  أول  من  منه 

0,01 هكتلرا لفلئدة الديد  مدلحتهل 

لبطلقة  الحلمل  اليلسيني  حكيم 

.G29 65  التعريف الوطنية
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مكللة الحوض امللئي لدبو

ملخص قرار

افتتلح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  ب ووب 

رقم  لدبو  امللئي  الحوض  مكللة 

سيد 23  بتلريخ    ح.ج2020/3981 

العقلر  عل   سيجري  الذي   2020

بني  املدعو  الج لعي  العقلر  املدمى 

مرزكن  بني  املدمى  بلملكلن  مرزكن 

التلبع للج لعة الداللية بني مرزكن 

 815 عدس  اإلستغالل  شهلسة  ذي 

املتواود   2020 نوف 23   11 بتلريخ 

العدلوجي،  سار  الت2ابية  بللج لعة 

بهت،  سائرة  العدلوجي   سار  قيلسة 

إقليم سيدي قلسم، ابتداء من تلريخ 

  ينلير 2021 إج  غلية  1 ينلير 2021 

بحث علني في شأن مشرمع الت2خيص 

بإنجلز ثقب مولب امللء  منه من أول 

لفلئدة  هكتلرا   3,25 مدلحة  سقي 

الديد اح د عصمي الحلمل لبطلقة 

.GN 1131 التعريف الوطنية

320

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة كرمشن  ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  موحنيني  امح د  الديد 

مركز كرمشن خنيفرة، املتعلق بحفر 

أول الدقي بلمللك  من   مولب امللء 

ار    1 املدعو تلمرا البللغة مدلحته 

الكلئن بج لعة كرمشن  سنتيلر   28

إقليم  قيلسة كرمشن سائرة القبلب  

خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كرمشن قيلسة كرمشن سائرة القبلب  

إقليم خنيفرة.

 78

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

مدكين  بني  قيلسة  ب قر  سيجري  

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

بحث في مشرمع    2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

سمار  العنوان  طريق  اح د  الديد 

النواجحة  بوعلي  امالس  الحداسمة 

بحفر  املتعلق  سطلت،  ال23مج 

اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

ارض  املدعو  بلمللك  مالدقي  املنزلية 

 17 آر    1 مدلحته  البللغة  الدار 

بوعلي  أمالس  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 

النواجحة قيلسة بني مدكين الشرقية 

سائرة ال23مج إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني  قيلسة  النواجحة  بوعلي  أمالس 

مدكين الشرقية سائرة ال23مج إقليم 

سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

مالل  بني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة بني يكرن ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

معه  ممن  الرامي  اح د  الديد 

يكرين،  بني  الوراقة  سمار  العنوان 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

تزميد منشأة لت2بية الداماون بلمللك 

املدعو ارض املرس البللغة مدلحته 

الكلئن  سنتيلر  آر  1   28 هكتلر   1

سطلت  سائرة  يكرين  بني  بج لعة 

الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الجنوبية  سطلت  سائرة  يكرين  بني 

إقليم سطلت.

80

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

يكرين   بني  قيلسة  ب قر  سيجري  

ابتداء من  30 نوف 23 2020 إج  غلية 

بحث في مشرمع    2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  فخ�سي  هللا  عبد  الديد 

تلبريكت سال    17 زنقة االرسن الرقم 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

اإلستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

املدعو الجرف البللغة مدلحته هكتلر 

ماحد  الكلئن بج لعة الثوالث قيلسة 

الجنوبية  سطلت  سائرة  يكرين  بني 

إقليم سطلت.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  يكرين  بني  قيلسة  الثوالث 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت.     

81

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة كيدر ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

لفلئدة الديد عبد  بحفر مولب امللء 
الدوق  سمار  العنوان  ح لمة  القلسر 

ت لرة  زنقة  2   375 رقم  الجديد 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

امللشية   مارماء  اإلستع لالت املنزلية  

البللغة  الددرة  ارض  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر  آر  2   88 مدلحته 

سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر  بج لعة 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

82

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة أمال عزمز ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث    2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

سمار  العنوان  مح د  ماسع  الديد 

خريبكة   عزمز  امالس  الشلمي  مالس 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

امللشية   مارماء  املنزلية  اإلستع لالت 

بلمللك املدعو فدان الغزماني البللغة 

مدلحته خدام ماحد الكلئن بج لعة 

سائرة  عزمز  أمالس  قيلسة  عزمز  أمال 

خريبكة إقليم خريبكة. 

 لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  عزمز  أمالس  قيلسة  عزمز  أمال 

خريبكة إقليم خريبكة.

83 

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  أغبللة  قيلسة  ب قر  سيجري  

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث    2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد منزار بلسوالعنوان سمار املديد 

املتعلق  مالل  بني  القصيبة،  اغبللة 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

مبوماطلس  اكرسن  املدعو  بلمللك 

 99 آر   00 1 هكتلر  البللغة مدلحته 

سنتيلر الكلئن بج لعة أغبللة قيلسة 

أغبللة سائرة أغبللة إقليم بني مالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أغبللة  سائرة  أغبللة  قيلسة  أغبللة 

إقليم بني مالل.

84

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة تلكزيرت ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث    2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

معه  ممن  بندعيد  الدلعيد  الديد 

اتحدين  ايت  سمار  امحيو  العنوان 

قيلسة   تلنوغة  و لعة  يعقوب  ايت 

بحفر  املتعلق  مالل  بني  تلكزيرت 

اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

امللشية بلمللك املدعو  املنزلية مارماء 

1 هكتلر  6  امحيو البللغة مدلحته 

سنتيلر الكلئن بج لعة تلنوغة   3 آر 

قيلسة  تلكزيرت سائرة القصيبة إقليم 

بني مالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تلنوغة قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة 

إقليم بني مالل. 

85

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
زملم  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري  
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  الطللب  العزيز  الديد عبد 
الدبت  سوق  عي�سى  سيدي  مركز 
امالس الن ة املتعلق بحفر مولب امللء 
بالس  املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 
الفلر البللغة مدلحته 2 هكتلر 0  آر 
الكلئن بج لعة أمالس زملم قيلسة أمالس 
زملم سائرة بني مو�سى الشرقية إقليم 

الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس زملم قيلسة أمالس زملم سائرة بني 
بن  الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

صللح. 
86

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
بومو�سى  أحد  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من  30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
البوفر�سي م ثل  الغلني  الديد عبد 
حي  العنوان   SOMARICAR شركة 
التقدم امالس عيلس سوق الدبت امالس 
من  املتعلق بحفر مولب امللء  الن ة، 
أول تزميد مقلع بلمللء  بلمللك املدعو 
خدام   27 مدلحته  البللغة  مزيف 
الكلئن بج لعة أحد بومو�سى قيلسة 
أحد بومو�سى سائرة بني مو�سى الغربية 

إقليم الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بومو�سى  أحد  قيلسة  بومو�سى  أحد 
سائرة بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه 

بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ولبر  سيدي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  ضهي2  الرحيم  عبد  الديد 

امالس مي ون سيدي ولبر بني مالل، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

سقي 5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو 

5 هكتلر  البللغة مدلحته   CDA522

ولبر  سيدي  بج لعة  الكلئن  آر   1

مالل  بني  سائرة  ولبر  سيدي  قيلسة 

إقليم بني مالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سيدي ولبر قيلسة سيدي ولبر سائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

88 

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

امبلرك  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  الفقيه  ايت  مح د  الديد 

3007 صوسيل مالس مبلرك بني  ضيعة 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 

بلمللك  هكتلرات فقط   5 أول سقي 

 R785/T سلبقل  صوسيل  املدعو  

آر   هكتلر     23 مدلحته  البللغة 

قيلسة  امبلرك  أمالس  بج لعة  الكلئن 

أمالس امبلرك سائرة بني مالل إقليم بني 

مالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أمالس امبلرك قيلسة أمالس امبلرك سائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

89

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة آيت الربع ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد وداس حدن ممن معه العنوان 

سمار امزالط كطلية قصبة تلسلة بني 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 

بلمللك  هكتلرات فقط    5 أول سقي 

مدلحته  البللغة  الكلمون  املدعو 

سنتيلر الكلئن   86 آر  هكتلر      10

بج لعة كطلية قيلسة آيت الربع سائرة 

قصبة تلسلة  إقليم بني مالل.  

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كطلية قيلسة آيت الربع سائرة قصبة 

تلسلة  إقليم بني مالل.

90

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

نيدلي  تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

سمار  العنوان  ولهري  ح و  الديد 

املتعلق  الشركت بوتفرسة القصيبة، 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

ن لوس  تغبللوت  افال  املدعو   بلمللك 

آر  2  هكتلر     2 البللغة مدلحته 

سنتيلر الكلئن بج لعة بوتفرسة قيلسة 

بني  إقليم  أغبللة  سائرة  نيدلي  تيزي 

مالل . 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  نيدلي  تيزي  قيلسة  بوتفرسة 

أغبللة إقليم بني مالل.

91

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة أمالس سعيد الواس 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديدة علئشة الحدني العنوان سمار 
بن  الفقيه  املربع  أهل  امالس خلخلل 
املتعلق بحفر مولب امللء من  صللح، 
بلمللك  هكتلرات فقط   5 أول سقي 
 10 البللغة مدلحته   2 تزغ   املدعو  
هكتلر 6 آر 38 سنتيلر الكلئن بج لعة 
أمالس سعيد الواس قيلسة أمالس سعيد 
بني  إقليم  تلسلة  قصبة  سائرة  الواس 

مالل. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد الواس قيلسة أمالس سعيد 
بني  إقليم  تلسلة  قصبة  سائرة  الواس 

مالل.
92

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة تلكزيرت  ابتداء 
 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  ح ري  مح د  الديد 
اخوربل  يعقوب  ايت  اعنكلر  سمار 
تلكزيرت القصيبةبني مالل،  تلنوغة  
أول  من   املتعلق بحفر مولب امللء 
اإلستع لالت املنزلية املنفرسة بلمللك 
 28 املدعو بوتلزرت البللغة مدلحته 
آر 59 سنتيلر الكلئن بج لعة تلنوغة 
قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
تلنوغة قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة 

إقليم بني مالل.
93

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة آيت الربع ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديدة نعي ة سرسر العنوان 19 زنقة 

الدارالبيضلء،  الراحة  حي  مي وزة 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

سقي 5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو  

هكتلر   8 الدقللفةالبللغة مدلحته 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر    0 آر   82

س كت قيلسة آيت الربع سائرة قصبة 

تلسلة إقليم بني مالل.

 لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

س كت قيلسة آيت الربع سائرة قصبة 

تلسلة إقليم بني مالل.

94

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

نيدلي    تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد يونس ازازم العنوان إقلمة بدر 

22 رقم   الرح ة  2 ع لرة  مج وعة 

سار بوعزة النواصر البيضلء،املتعلق 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

نتل رولت  تلغرمط  املدعو  بلمللك 

الكلئن  مت2  مدلحته   1  البللغة 
تيزي  قيلسة  نيدلي  تيزي  بج لعة 

نيدلي سائرة أغبللة إقليم بني مالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تيزي نيدلي قيلسة تيزي نيدلي سائرة 

أغبللة إقليم بني مالل. 
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
لونلسدة-أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 نوف 23   30 يعكوب ابتداء من 
في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
لفلئدة الديد اح د الري�سى العنوان 
سمار امالس يعكوب امالس الغلزي قلعة 
املتعلق بحفر مولب امللء  الدراغنة، 
فقط  هكتلرات   5 سقي  أول  من 
الغلزي  مالس  اكليب  املدعو   بلمللك 
آر   15 هكتلر   11 مدلحته  البللغة 
أمالس  بج لعة  الكلئن  سنتيلر    97
يعكوب قيلسة لونلسدة-أمالس يعكوب 
سائرة  القلعة- أهل الغلبة إقليم قلعة 

الدراغنة. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
لونلسدة-أمالس  قيلسة  يعكوب  أمالس 
إقليم  الغلبة  أهل  القلعة-  يعكوب 

قلعة الدراغنة
96

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة مامج  ابتداء من 
30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
تجزئة  العنوان  مدتنصر  الحدن 
بحفر  املتعلق  ازيالل،  تنلنت  امزمس 
اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املدعو   بلمللك  املنفرسة  املنزلية 
احلضوض البللغة مدلحته 3 ع23ات 
من بذر الشعي2 الكلئن بج لعة مامج  
قيلسة مامج  سائرة ملتلنة إقليم أزيالل. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
مامج  قيلسة مامج  سائرة ملتلنة إقليم 

أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
مالل،  ببني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 
من  ابتداء  مزم  قيلسة  ب قر  سيجري 
سيد 23   9 إج  غلية   2020 نوف 23   30
2020 بحث في مشرمع الت2خيص بحفر 
النبي  عبد  الديد  لفلئدة  امللء  مولب 
سمار أمالس اح د   : العنوان  الشلطيبي، 
مولب  بحفر  املتعلق  عي�سى،  سيدي 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
مإرماء امللشية بلمللك املدعو »بالس عبد 
 28 آر م   20 البللغة مدلحته  النبي«، 
سنتيلر، الكلئن بج لعة سيدي عي�سى 
 بن سلي لن قيلسة مزم سائرة صهريج -

صنهلوة إقليم قلعة الدراغنة.
ب قر  امللف  مضع  تم  لقد 
سلي لن  بن  عي�سى  سيدي  و لعة 
- صهريج  سائرة  مزم   قيلسة 

صنهلوة إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
مالل،  ببني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 
أمالس   - لونلسدة  قيلسة  ب قر  سيجري 
يعكوب ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  
غلية 9 سيد 23 2020 بحث في مشرمع 
الت2خيص بحفر مولب امللء لفلئدة الديد 
عبد العزيز الري�سى، العنوان : سمار أمالس 
يعكوب أمالس الغلزي قلعة الدراغنة، 
املتعلق بحفر مولب امللء من أول سقي 
5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو »ربطة 
بللح راء الح رامي«، البللغة مدلحته 
10 هكتلر م 75 آر م 91 سنتيلر، الكلئن 
 بج لعة أمالس يعكوب قيلسة لونلسدة -
- القلعة  سائرة  يعكوب   أمالس 

أهل الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
- لونلسدة  قيلسة  يعكوب   أمالس 
- القلعة  سائرة  يعكوب   أمالس 

أهل الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة أكوسيد ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

 : العنوان  بوكوست،  ايت  الحدين 

سمار تل وضعت اكوسي نلخي2 ازيالل، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو »فدان لوظل«، 

ع23ات من بدر   10 البللغة مدلحته 

الشعي2، الكلئن بج لعة أكوسي نلخي2 

إقليم  أزيالل  سائرة  أكوسيد  قيلسة 

أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  أكوسيد  قيلسة  نلخي2  أكوسي 

أزيالل إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

عتلب  آيت  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد عزيز بن مح د مالديد لحدن 

سمار ايت اغي2   : العنوان  بن مح د، 

مولب  بحفر  املتعلق  ازيالل،  تلمنرة 

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

 2 مدلحته  البللغة  امزيل«،  »توف 

الكلئن  آر م  9 سنتيلر،    3 هكتلر م 

بج لعة تلمنزة قيلسة آيت عتلب سائرة 

بزم إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بزم  سائرة  عتلب  آيت  قيلسة  تلمنزة 

إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
بوشلن  اثنين  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديد عي�سى ابن العبلس، العنوان : 
سمار الوسطلني و لعة ايت الطللب 
بحفر  املتعلق  ورير،  ابن  بوشلن 
بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 
البللغة  »بالس قدام الدمار«،  املدعو 
مدلحته 3 هكتلر م 2 آر م 73 سنتيلر، 
قيلسة  الطللب  آيت  بج لعة  الكلئن 
إقليم  الرحلمنة  سائرة  بوشلن  اثنين 

الرحلمنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بوشلن  اثنين  قيلسة  الطللب  آيت 

سائرة الرحلمنة إقليم الرحلمنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
بوشلن  اثنين  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
 : العنوان  بوكرين،  بوو عة  الديد 
تجزئة املكلندة     8 رقم   16 الزنقة 
بوسكورة النواصر الدار البيضلء،   2
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
»الحرشة«،  املدعو  بلمللك  الدقي 
البللغة مدلحته 76 آر م 22 سنتيلر، 
تزمرين  علمر  أمالس  بج لعة  الكلئن 
الرحلمنة  سائرة  بوشلن  اثنين  قيلسة 

إقليم الرحلمنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس علمر تزمرين قيلسة اثنين بوشلن 

سائرة الرحلمنة إقليم الرحلمنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
أكل لم    - لهري  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  أزكزا 
في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
 لفلئدة الديد موح  عداري، العنوان :
م  ايت لحدن امسعيد  ايت خلصة 
مولب  بحفر  املتعلق  خنيفرة،  ز  ح 
بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 
 18 مدلحته  البللغة  »تي حضرن«، 
ازكزا  اكل لم  بج لعة  الكلئن  ع23ة، 
سائرة  أزكزا  أكل لم   - لهري  قيلسة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أكل لم   - لهري  قيلسة  ازكزا  اكل لم 

أزكزا سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
أمالس   - سيجري ب قر قيلسة لونلسدة 
 2020 نوف 23   30 يعكوب ابتداء من 
في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
النلجي،  املللك  عبد  الديد  لفلئدة 
الغلزي و لعة  سمار أمالس   : العنوان 
أمالس يعكوب قلعة الدراغنة، املتعلق 
الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 
البللغة  »الغلبة«،  املدعو  بلمللك 
الكلئن  آر،    6 م  هكتلر   2 مدلحته 
 بج لعة أمالس يعكوب قيلسة لونلسدة -
أهل   - القلعة  سائرة  يعكوب  أمالس 

الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
- لونلسدة  قيلسة  يعكوب   أمالس 
- القلعة  سائرة  يعكوب   أمالس 

أهل الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
أمالس   - سيجري ب قر قيلسة لونلسدة 
 2020 نوف 23   30 من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
امللء  الت2خيص بحفر مولب  مشرمع 
لفلئدة الديدة فلط ة الرمي�سي ممن 
زنقة  إقلمة البيضلء   : العنوان  معهل، 
ابو حدن االصغر ع لرة رقم 22 الدار 
البيضلء، املتعلق بحفر مولب امللء من 
بلمللك  فقط  هكتلرات   5 أول سقي 
املدعو »الح رامي«، البللغة مدلحته 
سنتيلر،   22 م  آر   22 م  هكتلرات   6
قيلسة  يعكوب  أمالس  بج لعة  الكلئن 
لونلسدة - أمالس يعكوب سائرة القلعة - 

أهل الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
- لونلسدة  قيلسة  يعكوب   أمالس 
أمالس يعكوب سائرة القلعة - أهل الغلبة 

إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة بولنوار - بئ2 مزمي 
2020 إج  غلية  30 نوف 23  ابتداء من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
 37  : العنوان  افراح،  مح د  الديد 
حي الرضوان املح دية، املتعلق بحفر 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
»بالس  املدعو  بلمللك  املنفرسة  املنزلية 
آر   98 البللغة مدلحته   ،»1 القر�سي 
م 86 سنتيلر، الكلئن بج لعة بولنوار 
قيلسة بولنوار - بئ2 مزمي سائرة خريبكة 

إقليم خريبكة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بولنوار قيلسة بولنوار - بئ2 مزمي سائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
عبدمن  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
: العنوان  الكطراني،  مرمان   الديد 
خريبكة،  الوفلق  تعلمنية   19 رقم 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
املدعو  بلمللك  املنزل  حديقة  سقي 
»النخيل -  V2«، البللغة مدلحته 2 
آر م 55 سنتيلر، الكلئن بج لعة أمالس 
سائرة  عبدمن  أمالس  قيلسة  عبدمن 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
عبدمن  أمالس  قيلسة  عبدمن  أمالس 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
فالح،  بن  اللطيف  عبد  الديد 
أمالس  املدنلمي  أمالس  سمار   : العنوان 
بن  مح د  سيدي  و لعة  يوسف 
املتعلق بحفر مولب  رحلل سطلت، 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
»الطلحة«،  املدعو  بلمللك  مالدقي 
آر م    0 هكتلر م  البللغة مدلحته   
الكلئن بج لعة سيدي  سنتيلر،    3
مح د بن رحلل قيلسة أمالس بوزيري 
سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سيدي مح د بن رحلل قيلسة أمالس 
بوزيري سائرة سطلت الجنوبية إقليم 

سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد اح د سح لن، العنوان : سمار 

بحفر  املتعلق  س ي2،  بني  الرحلمنة 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية مالدقي بلمللك املدعو »أرض 

هللا«، البللغة مدلحته 2 هكتلر م 58 

الكلئن بج لعة بني س ي2 قيلسة  آر، 

بني س ي2 سائرة ماس زم إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

110

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد شعبلني صللح، العنوان : سمار 

املتعلق  مالس بوعلي بني س ي2 ماس زم، 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »املرس«،  املدعو  بلمللك 

20 خدامل، الكلئن بج لعة  مدلحته 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

111
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر و لعة خريبكة ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 86  : العنوان  الديد رشيد بنفالجي، 

زنقة 2 بلوك هلء حي املدي2ة خريبكة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بلمللك  املنزل  حديقة  سقي 

مدلحته  البللغة   ،»V11 »ووهرة 

الكلئن بج لعة  سنتيلر،   80 م  آر   1

ع للة   خريبكة  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة   خريبكة  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.

112

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان:   فلط ة،  اسعيدي  الديدة 

املتعلق  حي القريعة،   20 الزنقة   89

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »الدهب«،  املدعو  بلمللك 

مدلحته 3 خداسيم م 667 مت2 مربع، 

الكلئن بج لعة بني س ي2 قيلسة بني 

س ي2 سائرة ماس زم إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

113

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 : العنوان  صللح،  اسعيدي  الديد 

املتعلق  زم،  ماسي  الوحدة  حي   570

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »الدبع«،  املدعو  بلمللك 

11 خدامل، الكلئن بج لعة  مدلحته 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

114

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

املفلسيس  قيلسة  ب قر  سيجري 

نوف 23   30 من  ابتداء  الفقراء   -

 2020 سيد 23   9 غلية  إج    2020

بحفر  الت2خيص  مشرمع  في  بحث 

املولوسي  الديد  لفلئدة  امللء  مولب 

شرفي، العنوان : سمار فياللة الفقراء 

خريبكة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

مالدقي  املنزلية  االستع لالت  أول 

البللغة  »ح ري«،  املدعو  بلمللك 

مدلحته 36 آر م 80 سنتيلر، الكلئن 

 - املفلسيس  قيلسة  الفقراء  بج لعة 

الفقراء سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الفقراء   - املفلسيس  قيلسة  الفقراء 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

115

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

بئ2   - بولنوار  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  مزمي 

في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

 : العنوان  لفلئدة الديد فرام الهلم، 

86 زنقة التفلح حي الداخلة خريبكة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الحلج  »بالس  املدعو  بلمللك  الدقي 

 3 مدلحته  البللغة  الدالم«،  عبد 

الكلئن  60 سنتيلر،  آر م   85 هكتلر م 

بج لعة بئ2 مزمي قيلسة بولنوار - بئ2 

مزمي سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بئ2 مزمي   - بئ2 مزمي قيلسة بولنوار 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

116

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة كيدر ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

بحفر مولب امللء لفلئدة الديد لكبي2 

سمار لعالعلة أمالس   : العنوان  سلئل، 

بنداممس  سيدي  أمالس  كيدر  الزقلق 

سطلت، املتعلق بحفر مولب امللء من 

مالدقي  املنزلية  االستع لالت  أول 

العراس«،  سار  »أرض  املدعو  بلمللك 

البللغة مدلحته  5 آر م 11 سنتيلر، 

كيدر  قيلسة  كيدر  بج لعة  الكلئن 

سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

117

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
عبدمن  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد عز الدين النعيمي ممن معه 
العنوان سمار العاللشة أمالس عبدمن 

خريبكة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

بلمللك املدعو منينة، البللغة مدلحته 

الكلئن بج لعة  سنتيلر،  آر م2    79

عبدمن،  أمالس  قيلسة  عبدمن،  أمالس 

سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

عبدمن،  أمالس  قيلسة  عبدمن،  أمالس 

سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

118

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  بوعيون  املكنل�سي  الديد 

أمالس  عبو  بن  مشرع  الصواكة  سمار 

بوزيري سطلت، املتعلق بحفر مولب 

املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 

العشلر،  املدعو  بلمللك  مالدقي 

البللغة مدلحته 3 هكتلر م 5 آر م80 

بن  مشرع  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

عبو قيلسة أمالس بوزيري سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بوزيري  أمالس  قيلسة  عبو  بن  مشرع 

سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

بئ2   - بولنوار  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  مزمي، 

في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

لفلئدة الديد الكبي2 حكمي العنوان 

بئ2  ابراهيم  أمالس  الصغي2  مالس  سمار 

املتعلق بحفر مولب  مزمي خريبكة، 

املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 

امللشية بلمللك املدعو املرس،  مارماء 

سنتيلر،    9 آر   67 البللغة مدلحته 

قيلسة  مزمي،  بئ2  بج لعة  الكلئن 

خريبكة،  سائرة  مزمي،  بئ2  بولنوار، 

إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

مزمي،  بئ2  بولنوار  قيلسة  مزمي  بئ2 

سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

120

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

عزمز  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد الحبيب عفلمي،العنوان سمار 

عزمز  أمالس  و لعة  الشلمي  أمالس 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 

من أول االستع لالت املنزلية مارماء 

البللغة  امللشية بلمللك املدعو الدير، 

الكلئن  آر م80 سنتيلر،   16 مدلحته 

أمالس  قيلسة  عزمز،  أمالس  بج لعة 

عزمز، سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أمالس عزمز، قيلسة أمالس عزمز، سائرة 

خريبكة، إقليم خر

121

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

بئ2   - بولنوار  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  مزمي، 

في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  نويل  مح د  الديد  لفلئدة 

ماسي  توسيع  و يلة  بلء  بلوك   113

زم بئ2ه، املتعلق بحفر مولب امللء من 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

بلمللك املدعو املرس، البللغة مدلحته 

1 هكتلر م38 آر م77 سنتيلر، الكلئن 

بج لعة بئ2 مزمي، قيلسة بولنوار، بئ2 

مزمي، سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

مزمي،  بئ2  بولنوار  قيلسة  مزمي  بئ2 

سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

122

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ماسي زم، ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد عبد الرحيم لعلوجي ممن معه، 

27 زنقة الدندمن ماسي زم،  العنوان 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو مرس خللوطة، 

البللغة مدلحته 3 خداسيم إج  أربعة 

الكلئن بج لعة  متدعين مت2ا مربعل، 

ع للة  زم،  ماسي  بلشوية  زم  ماسي 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  زم،  ماسي  بلشوية  زم  ماسي 

خريبكة.

123

الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سيجري ب قر و لعة ماس زم، 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  املعطلمي،  عالل  الديد 

ماسي   1 الشطر  املقلممة  حي   3 

من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق  زم، 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

البللغة  بلمللك املدعو حي الزيدانية، 

الكلئن  مربع،  مت2   70 مدلحته 

بج لعة ماسي زم بلشوية ماسي زم، 

ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  زم،  ماسي  بلشوية  زم  ماسي 

خريبكة.

124

الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

بوونيبة،  و لعة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

مح يد  ال23مني  مح د  الديدين 

حي  س  بلوك   212 العنوان  ال23مني، 

بحفر  املتعلق  بوونيبة،  الداخلة 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية مالدقي بلمللك املدعو النخيل 

2، البللغة مدلحته 1 آر م35 سنتيلر، 

بلشوية  بوونيبة  بج لعة  الكلئن 

بوونيبة، ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  بوونيبة،  بلشوية  بوونيبة، 

خريبكة.

125

الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سيجري ب قر قيلسة القبلب، 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد اح د فهد عرمب، العنوان 3 

شلرع لاللة مريم الدوي�سي الربلط، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

سقي 05 هكتلرات فقط بلمللك املدعو 

 10 مدلحته  البللغة  اعي�سى،  اكلي 

الكلئن  سنتيلر،   آر م21  هكتلر م38 

القبلب،  سائرة  القبلب،  بج لعة 

إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  القبلب،  سائرة  القبلب، 

خنيفرة.
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الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سيجري ب قر قيلسة كرمشن، 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  افدام،  مح د  الديد 

املتعلق  خنيفرة،  كرمشن  تدفولة 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  تي2ست،  املدعو  بلمللك 

م16  آر  م25  هكتلر   1 مدلحته 

كرمشن،  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

قيلسة كرمشن، سائرة القبلب، إقليم 

خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  كرمشن،  قيلسة  كرمشن 

القبلب، إقليم خنيفرة.
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الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ح و  أم  موح   قيلسة  ب قر  سيجري 

الزيلني، ابتداء من 30 نوف 23 2020 

في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

ممن  مسحلق  عزيز  الديد  لفلئدة 

معه، العنوان رقم 197 شلرع املدي2ة 

خنيفرة،  اغري3ن  امللو  الخضراء 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

البللغة  الدقي بلمللك املدعو اغزال، 

بج لعة  الكلئن  ع23ات،   9 مدلحته 

موح   قيلسة  الزيلني،  أم ح و  موح  

إقليم  أمح و الزيلني، سائرة خنيفرة، 

خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

موح   قيلسة  الزيلني،  أم ح و  موح  

إقليم  أمح و الزيلني، سائرة خنيفرة، 

خنيفرة.
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الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  بزم،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان سمار  الديد مح لس كزران، 

أزيالل،  ارفللة  و لعة  بوقلرمن، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

البللغة  الدقي بلمللك املدعو اقوزر، 

م37  آر  م96  هكتلر   1 مدلحته 

سنتيلر، الكلئن بج لعة ارفللة قيلسة 

بزم، سائرة بزم، إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  بزم،  سائرة  بزم،  ارفللة قيلسة 

أزيالل.
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الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ح و  أم  موح   قيلسة  ب قر  سيجري 

الزيلني، ابتداء من 30 نوف 23 2020 

في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

بوتخدلين،  عزيز  الديد  لفلئدة 

العنوان زنقة زاكورة رقم   خنيفرة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو لعوينة، البللغة 

الكلئن  آر م99 سنتيلر،   63 مدلحته 

بج لعة موح  أم ح و الزيلني، قيلسة 

موح  أمح و الزيلني، سائرة خنيفرة، 

إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

موح   قيلسة  الزيلني،  أم ح و  موح  

إقليم  أمح و الزيلني، سائرة خنيفرة، 

خنيفرة.
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الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

مالل،  بني  و لعة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  الدغوغي،  اح د  الديد 

سوق الدبت أمالس الن ة الفقيه بن 

املتعلق بحفر مولب امللء من  صللح، 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

 - ف  الدالم  ريلض  املدعو  بلمللك 

م 5  آر   3 مدلحته  البللغة   ،350

مالل  بني  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

بلشوية بني مالل، ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني مالل بلشوية بني مالل، ع للة بني 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
عبدمن  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

معه  ممن  اليقوت  صللح  الديد 

50 شلرع اللي ون حي  العنوان الرقم 

املتعلق بحفر  خريبكة،   02 الداخلة 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية املنفرسة بلمللك املدعو رمتلنل، 

الكلئن  هكتلر،   5 مدلحته  البللغة 

أمالس  قيلسة  عبدمن،  أمالس  بج لعة 

إقليم  خريبكة،  سائرة  عبدمن، 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

عبدمن،  أمالس  قيلسة  عبدمن،  أمالس 

سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

خريبكة  و لعة  ب قر   سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان رقم  الديد يونس الدلئح، 

املتعلق  حي االنبعلث خريبكة،   156

سقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

املدعو ووهرة  بلمللك  املنزل  حديقة 

م80  1 آر  مدلحته  البللغة   ،V08  -

خريبكة  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

بلشوية خريبكة، ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  خريبكة،  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر و لعة خريبكة ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد ع لس قندرمش، العنوان رقم 

خريبكة،  اقبلل  حي  طلطل  زنقة   69

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بلمللك  املنزل  حديقة  سقي 

ووهرة - V10، البللغة مدلحته 2 آر 

م52 سنتيلر، الكلئن بج لعة خريبكة 

بلشوية خريبكة، ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  خريبكة،  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تيغدللين ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  اشالض،  بلري   الديد 

تغدللين  لحدن  نليت  ت دغلس 

بحفر  املتعلق  خريبكة،  القبلب 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

املدعو موكر برسان، البللغة مدلحته 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م85  1 آر 

سائرة  تيغدللين،  قيلسة  تيغدللين، 

القبلب، إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تيغدللين،  قيلسة  تيغدللين، 

القبلب، إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة فطواكة ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

سمار  العنوان  ريفقي،  علي  الديد 

املتعلق  القرية انزم فطواكة أزيالل، 

سقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

املدعو  بلمللك  فقط  هكتلرات   05

7 هكتلر  مدلحته  البللغة  تكالمت، 

م92 آر م35 سنتيلر، الكلئن بج لعة 

انزم، قيلسة فطواكة، سائرة فطواكة، 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

انزم، قيلسة فطواكة، سائرة فطواكة، 

إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني مو�سى ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد الحو�سي مح د، العنوان سمار 
أمالس سلي لن، أمالس بورح ون سوق 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  الدبت، 

من أول الدقي بلمللك املدعو سار، 

9  آر م 1 سنتيلر،  البللغة مدلحته 

بورح ون،  أمالس  بج لعة  الكلئن 

مو�سى  بني  سائرة  مو�سى،  بني  قيلسة 

الشرقية، إقليم الفقيه بن صللح.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

مو�سى،  بني  قيلسة  بورح ون،  أمالس 

إقليم  الشرقية،  مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة بني مو�سى ابتداء 
 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد عبد الدالم النلوحي، العنوان 
أمالس بورح ون  سمار أمالس سلي لن، 
املتعلق بحفر مولب  الدبت،  سوق 
بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 
68 آر  مدلحته  البللغة  ح لرة، 
أمالس  بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م1  
سائرة  مو�سى،  بني  قيلسة  بورح ون، 
بني مو�سى الشرقية، إقليم الفقيه بن 

صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
مو�سى،  بني  قيلسة  بورح ون،  أمالس 
إقليم  الشرقية،  مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
يوسف  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
8 حي  العنوان  الديد الصللح عكي2، 
بحفر  املتعلق  الجعد،  ابي  املدي2ة 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
بلمللك املدعو كدية  املنزلية مالدقي 
هكتلر   1 مدلحته  البللغة  مطلمر، 
م 0 آر م28 سنتيلر، الكلئن بج لعة 
بوخريص، قيلسة أمالس يوسف، سائرة 

أبي الجعد إقليم خريبكة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بوخريص، قيلسة أمالس يوسف، سائرة 

أبي الجعد، إقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة الشكران ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  مشرمحي،  و لل  الديد 

123 الزنقة 25 حي القريعة ماسي زم، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو شعبة الد لرة، 

البللغة مدلحته 5 خداسيم مثالث لئة 

الكلئن بج لعة تشرافت،  مت2 مربع، 

الجعد  أبي  سائرة  الشكران،  قيلسة 

إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة أبي  تشرافت قيلسة الشكران، 

الجعد أقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة لبحي2ة ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء،  مولب  بحفر 

العنوان سمار أمالس  وواس بلح يدي، 

علي بنلصر قلعة الدراغنة،  املتعلق 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

بلمللك املدعو سيدي بوبقرة، البللغة 

الكلئن  م 6 آر،  هكتلر   3 مدلحته 

سائرة  قيلسة لبحي2ة،  بج لعة ملحرة، 

سيدي بوعث لن إقليم الرحلمنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سيدي  سائرة  لبحي2ة،  قيلسة  ملحرة 

بوعث لن إقليم الرحلمنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الربيع  ام  امللئي  الحوض  مكللة 

قيلسة  ب قر  سيجري  مالل،  ببني 

نوف 23   30 من  ابتداء  يكرن  بني 

 2020 سيد 23   9 غلية  إج    2020

بحفر  الت2خيص  مشرمع  في  بحث 

حدن  الديد  لفلئدة  امللء،  مولب 

رقم  الد لعلة  حي  العنوان  بشر، 

املتعلق بحفر مولب  سطلت،   ،103

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

هكتلر   3 مدلحته  البللغة  الضلية، 

م 0 آر م32 سنتيلر، الكلئن بج لعة 

الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.

142

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني ع ي2 ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد مليدر فؤاس ممن معه، العنوان 

سمار أمالس يحيى الكرينلت الفقيه بن 

املتعلق بحفر مولب امللء من  صللح، 

املدعو خلوطة،  بلمللك  الدقي  أول 

البللغة مدلحته 2 هكتلر م22 آر م76 

كريفلت  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

بن  الفقيه  سائرة  ع ي2،  بني  قيلسة 

صللح، إقليم الفقيه بن صللح.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كريفلت قيلسة بني ع ي2 سائرة الفقيه 

بن صللح، إقليم الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ايت الربع ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

حي  العنوان  ح يد،  امويل  الديد 

قصبة   21 رقم  املنزه  تجزئة  النصر 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  تلسلة، 

املط،  املدعو  بلمللك  الدقي  أول 

مربع،  مت2   15000 مدلحته  البللغة 

قيلسة ايت  الكلئن بج لعة س كت، 

سائرة قصبة تلسلة اقليم بني  الربع، 

مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  الربع،  ايت  قيلسة  س كت 

قصبة تلسلة إقلم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تلكزيرت ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  غربلمي،  الحدين  الديد 

ايت بن ح لس ايت يعقوب تلكزيرت 

بحفر  املتعلق  مالل،  بني  القصيبة، 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

 3108 البللغة مدلحته  املدعو تلبيل، 

تلنوغة  بج لعة  الكلئن  مربع،  مت2 

قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تلنوغة قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة 

إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة اغبللة ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء،  مولب  بحفر 

العنوان  معه،  ممن  اش لل  امبلرك 

سمار امعرير ابت اح د تلكزيرت بني 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 

مرات،  املدعو  بلمللك  الدقي  أول 

البللغة مدلحته 2 هكتلر م38 آر 26 

سنتيلر، الكلئن بج لعة اغبللة قيلسة 

اقبللة، سائرة اغبللة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

اغبللة  سائرة  اغبللة  قيلسة  اغبللة 

إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ولبر   سيدي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان   ، مجلهد  بوعبيد  الديد 

مالل،  بني  ولبر  سيدي  مي ون 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

 ،CDA  522 املدعو  بلمللك  الدقي 

م20 آر،  هكتلر   3 مدلحته  البللغة 

قيلسة  الكلئن بج لعة سيدي ولبر، 

إقليم  سيدي ولبر، سائرة بني مالل، 

بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ولبر،  سيدي  قيلسة  ولبر،  سيدي 

سائرة بني مالل، إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تيغدللين ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  بهبوه،  انبلرش  الديد 

اسحلق  ايت  الدعلسة  االساري  حي 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

الدماون  متزميد  الدقي  أول  من 

البللغة  تيوزي،  املدعو  بلمللك  بلمللء 

م05  م17 آر  هكتلر   01 مدلحته 

الكلئن بج لعة تيغدللين،  سنتيلر، 

القبلب،  سائرة  تيغدللين،  قيلسة 

إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تيغدللين،  قيلسة  تيغدللين، 

القبلب، إقليم خنيفرة.

148

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني عيلط ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديد ح لسي املرزمق، العنوان سمار 
سوق  ح لسي  سيدي  سعيد  أمالس 

املتعلق بحفر  الن ة،  أمالس  الدبت، 

مولب امللء من أول الدقي 01 هكتلر 

آر م73 سنتيلر بلمللك املدعو ام  م01 

16 خدام،  مدلحته  البللغة  علي، 

الكلئن بج لعة بني عيلط، قيلسة بني 

عيلط، سائرة افورار إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  عيلط،  بني  قيلسة  عيلط  بني 

افورار أقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل،  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة بني علمر ابتداء من 
9 سيد 23  إج  غلية   2020 نوف 23   30
2020 بحث في مشرمع الت2خيص بحفر 
لفلئدة الديد ع لس نور  مولب امللء، 
الدين، العنوان إقلمة االزهر 2 مج وعة 
10 مدخل 67 شقة 11 الحي الحدني، 
الدار البيضلء، املتعلق بحفر مولب امللء 
من أول الدقي بلمللك املدعو بنعطة، 
البللغة مدلحته 1 هكتلر م23 آر م11 
سنتيلر، الكلئن بج لعة أمالس امدبل، 
أهل   - سائرة القلعة  قيلسة بني علمر، 

الغلبة، إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  علمر،  بني  قيلسة  امدبل  أمالس 
قلعة  إقليم  الغلبة،  أهل  القلعة، 

الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل،  الربيع  امللئي ام  الحوض 
زيدمح  ملد  سمار  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   30 من  ابتداء 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  امللء،  مولب  بحفر  الت2خيص 
سمار  العنوان  صدقي،  صللح  الديد 
الحالف سار ملد زيدمح سوق الدبت 
أمالس الن ة الفقيه بن صللح، املتعلق 
بحفر مولب امللء من أول الدقي بلمللك 
مدلحته  البللغة  كديح،  بي2  املدعو 
الكلئن  سنتيلر،  هكتلر م58 آر م96    
بج لعة سار ملد زيدمح، قيلسة سار ملد 
زيدمح، سائرة بني مو�سى الغربية، إقليم 

الفقيه بن صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة سار 
ملد زيدمح قيلسة سار ملد زيدمح سائرة 
بني مو�سى الغربية، إقليم الفقيه بن 

صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  افورار  قيلسة  ب قر  سيجري 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  الديد املصطفى املدكوري، 

أزيالل،   تي وليلت  اسكتلن  سمار 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

مدلحته  البللغة  امدنلغن،  املدعو 

بج لعة  الكلئن  مربع،  مت2   2182

سائرة  أفورار،  قيلسة  تي وليلت، 

أفورار، إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  أفورار،  قيلسة  تي وليلت، 

أفورار، إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ماميزغت ابتداء 

 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  ش رحي،  الحدين  الديد 

سمار ايت حلوان بين الويدان، أزيالل، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

امللشية  مارماء  املنزلية  االستع لالت 

ابراهيم،  بلمللك املدعو تفريت نوخل 

البللغة مدلحته ع23تين من الشعي2، 

قيلسة  الكلئن بج لعة بين الويدان، 

إقليم  ماميزغت،  سائرة  ماميزغت، 

أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  قيلسة ماميزغت،  بين الويدان، 

ماميزغت، إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
أكل لم   - لهري  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  أزكزا 
بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
امليله  بجلب  الت2خيص  مشرمع  في 
الك23   املقللع  لفلئدة  الدطحية، 
مح د  ي ثلهل  املتوسط  لالطلس 
زنقة ملزمال الحي  العنوان  6  لحلو، 
املتعلق  البيضلء،  الدار  الحدني، 
أول  من  الدطحية  امليله  بجلب 
تزميد املقلع بلمللء من ماس سرم بلمللك 
 2 البللغة مدلحته  املدعو ماس سرم، 
قيلسة  لهري  الكلئن بج لعة  هكتلر، 
سائرة خنيفرة،  أزكزا  أكل لم   - لهري 

إقليم خنيفرة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
لهري قيلسة - لهري اكل لم ازكزا، سائرة 

خنيفرة، إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة ماميزغت ابتداء 
غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 
مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
سمار  العنوان  زنيند،  فريد  الديد 
05 زنقة خليج بنخلل انفل الدار  رقم 
امللء  مولب  بحفر  املتعلق  البيضلء، 
من أول الدقي بلمللك املدعو افوس، 
م13 آر  هكتلر   1 مدلحته  البللغة 
بين  بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م36 
سائرة  ماميزغت،  قيلسة  الويدان، 

ماميزغت إقليم أزيالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  قيلسة ماميزغت،  بين الويدان، 

ماميزغت، إقلم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة أمالس سعيد الواس 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد العربي حديب، العنوان سمار 
و لعة  هللا  عبد  أمالس  زيلن  أمالس 
املتعلق  صللح،  بن  الفقيه  الخلفية 
 5 أول سقي  من  امللء  بحفر مولب 
هكتلرات فقط بلمللك املدعو سيدي 
 25 مدلحته  البللغة  املللك،  عبد 
الكلئن  سنتيلر،  م99  م97 آر  هكتلر 
أمالس  قيلسة  يوسف  أمالس  بج لعة 
تلسلة،  قصبة  سائرة  الواس،  سعيد 

إقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سعيد،  أمالس  قيلسة  يوسف،  أمالس 
إقليم بني  الواس سائرة قصبة تلسلة، 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
ايعيش  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد صللح زرهنون، العنوان أمالس 
بني   7 رقم   1 شلرع  لكزابرية  عيلس 
من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 
أول الدقي بلمللك املدعو الح ريلت 
الشعراني، البللغة مدلحته 1 هكتلر 
بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م   م82 آر 
ايعيش،   أمالس  قيلسة  ايعيش  أمالس 

سائرة بني مالل، إقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
ايعيش،  أمالس  قيلسة  أيعيش،  أمالس 

سائرة بني مالل، إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة ايت ميرة ابتداء 
 9 غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
العنوان  طلرق،  مرابحي  الديد 
القصيبة،   33 انزران رقم  بئ2  شلرع 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
بوحرز،  املدعو  بلمللك  الدقي 
م1  آر  هكتلر  مدلحته    البللغة 
سير  بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م60 
سائرة  ميرة،  ايت  قيلسة  القصيبة، 

القصيبة، إقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سير القصيبة، قيلسة ايت ميرة، سائرة 

القصيبة، إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
 - لونلسدة  قيلسة  ب قر  سيجري 
نوف 23  من  2  ابتداء  أمالس يعكوب 
 2020 سيد 23   3 غلية  إج    2020
بحفر  الت2خيص  مشرمع  في  بحث 
عبد  الديد  لفلئدة  امللء،  مولب 
القبة  سمار  العنوان  انضيج،  املجيد 
و لعة الونلسدة، أمالس الكرن قلعة 
الدراغنة،  املتعلق بحفر مولب امللء 
من أول الدقي بلمللك املدعو الغلبة، 
78 آر م32 سنتيلر،  البللغة مدلحته 
قيلسة  الكرن،  أمالس  بج لعة  الكلئن 
لونلسدة- أمالس يعكوب سائرة القلعة-

أهل الغلبة، إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس   - لونلسدة  قيلسة  الكرن  أمالس 
أهل الغلبة،   - سائرة القلعة  يعكوب، 

إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
أمالس   - سيجري ب قر قيلسة لونلسدة 
 2020 نوف 23  يعكوب ابتداء من  2 
بحث   2020 سيد 23   3 غلية  إج  
مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 
امللء، لفلئدة الديد مح د محفوظ، 
العنوان تجزئة النخيل رقم  1 قلعة 
الدراغنة،  املتعلق بتع يق ثقب من 
05 هكتلرات فقط بلمللك  أول سقي 
مدلحته  البللغة  كشون،  املدعو 
سنتيلر،  م70  م13 آر  هكتلر   9
قيلسة  الكرن،  أمالس  بج لعة  الكلئن 
لونلسدة- أمالس يعكوب سائرة القلعة-

أهل الغلبة، إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس   - لونلسدة  قيلسة  الكرن  أمالس 
أهل الغلبة،   - سائرة القلعة  يعكوب، 

إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 نوف 23  من  2  ابتداء  الواس 
بحث   2020 سيد 23   3 غلية  إج  
مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 
العزيز  عبد  الديد  لفلئدة  امللء، 
الواس  سعيد  أمالس  العنوان  هرموا، 
املتعلق بحفر مولب امللء  بني مالل، 
من أول الدقي بلمللك املدعو بيلض، 
البللغة مدلحته   هكتلر م10 آر م35 
الكلئن بج لعة أمالس سعيد  سنتيلر، 
الواس، قيلسة أمالس سعيد الواس، سائرة 

قصبة تلسلة إقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد الواس، قيلسة أمالس سعيد 
إقليم بني  سائرة قصبة تلسلة،  الواس، 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

مالل  بني  و لعة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

م ثلهل  مالل  بني  فلرم  تلسلة  شركة 

الديد عبد هللا زهي2، العنوان تجزئة 

مراكش،   تلركة،   12 رقم  كلوسانو 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بلمللك  بلمللء  الشركة  تزميد 

البللغة  الصنلعية  0،  املنطقة 

الكلئن  سنتيلر،  15 آر م 0  مدلحته 

بج لعة بني مالل بلشوية بني مالل 

ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني مالل بلشوية بني مالل ع للة بني 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

نيدلي  تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان الحي  الديد بوهدم مح د، 

االساري سد اح د الحنصلجي ايت ام 

املتعلق بحفر  البخت زامية الشيخ،  

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

البللغة  املدعو فدان اغبللو مكركور، 

بج لعة  الكلئن  ع23ات،   3 مدلحته 

تيزي نيدلي قيلسة تيزي نيدلي سائرة 

اغبللة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تيزي نيدلي، قيلسة تيزي نيدلي سائرة 

اغبللة إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  الجوالة  ب قر قيلسة  سيجري 

غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان   العبل�سي،  بوو عة  الديد 
أمالس عيلس أمالس زهرة زنقة 1 رقم 5   

املتعلق بحفر مولب امللء  بني مالل،  

أهل  املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 

 01 مدلحته  البللغة  الشيظ ية، 

الكلئن بج لعة  سنتيلر،  هكتلر م60 

سائرة  الجوالة،  قيلسة  الجوالة، 

تلماللت، إقليم قلعة الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  الجوالة،  قيلسة  الجوالة، 

تلماللت، إقليم قلعة الدراغنة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر بلدية الفقيه بن صللح 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

 28 العنوان زنقة  الديد عزيز مراس، 
بن  الفقيه  أمالس حديدم،   2 0 رقم 

املتعلق بحفر مولب امللء من  صللح، 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

توسيع  3،  الزهور  املدعو  بلمللك 

01 آر م20 سنتيلر،  البللغة مدلحته 

صللح  بن  الفقيه  بج لعة  الكلئن 

ع للة  صللح  بن  الفقيه  بلشوية 

الفقيه بن صللح.

بلدية  ب قر  امللف  مضع  تم  لقد 

الفقيه بن صللح بلشوية الفقيه بن 

صللح ع للة الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني يكرن ابتداء 

غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان كريلن  الديد مح د خلفي، 
282 سيدي  رقم   15 الرحلمنة بلوك 

املتعلق بحفر  مومن الدار البيضلء،  

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية  مالدقي بلمللك املدعو حوض 

07 آر  مدلحته  البللغة  محرش، 

بني  بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م3  

يكرن، قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية، إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  يكرن،  بني  قيلسة  يكرن  بني 

سطلت الجنوبية، إقليم سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

نيدلي  تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد عبدامي مبلرك، العنوان تيزي 

ندلي القصيبة،  املتعلق بحفر مولب 

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

مدلحته    البللغة  نولغم،  اخف 

الكلئن  سنتيلر،  م90  م01 آر  هكتلر 
تيزي  قيلسة  نيدلي  تيزي  بج لعة 

نيدلي، سائرة أغبللة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تيزي نيدلي قيلسة تيزي نيدلي قيلسة 

بني  إقليم  أغبللة  سائرة  نيدلي  تيزي 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

مالل  بني  و لعة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  عريشة،  يوسف  الديد 

بني   75 رقم   8 بيلض الص عة زنقة 

املتعلق بحفر مولب امللء من  مالل،  

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

 ،1025 االطلس  منزه  املدعو  بلمللك 

الكلئن  80 سنتيلر،  البللغة مدلحته 

بج لعة بني مالل بلشوية بني مالل. 

ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني مالل بلشوية بني مالل ع للة بني 

مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ايت ميرة ابتداء 

غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان سمار  النجلر مح د،  الديد 

القصيبة،  سير  ايكو  نليت  ني�سي 

املتعلق بحفر مولب امللء  القصيبة، 

من أول االستع لالت املنزلية مارماء 

البللغة  اق23،  املدعو  بلمللك  امللشية 

الكلئن  1870.35 مت2 مربع،  مدلحته 

ميرة  قيلسة  القصيبة،  سير  بج لعة 

سائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سير القصيبة، قيلسة ايت ميرة، سائرة 

القصيبة، إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 

ايت  قيلسة  ب قر  سيجري  مالل، 

 2020 نوف 23   30 من  ابتداء  ميرة 

في  بحث   2020 9 سيد 23  غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  لفلئدة الديد املكي احلنو، 

القصيبة،  العلجي  عبد  سيدي  حي 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

امللشية  مارماء  املنزلية  االستع لالت 

بلمللك املدعو احلنو، البللغة مدلحته 

  هكتلر م50 آر م28 سنتيلر، الكلئن 

بج لعة نلممر، قيلسة أيت ميرة سائرة 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  ميرة،  ايت  قيلسة  نلممر، 

القصيبة، إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة أغبللة ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

بحفر مولب امللء، لفلئدة الديد حدم 

اسري�سي، العنوان سمار اكلدن اغبللة 

مولب  بحفر  املتعلق  القصيبة، 

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

متدرفين، البللغة مدلحته 2 هكتلر 

م58 آر م07 سنتيلر، الكلئن بج لعة 

سائرة اغبللة،  قيلسة أغبللة،  أغبللة، 

إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة اغبللة،  قيلسة اغبللة،  اغبللة، 

إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
ايعيش  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الحي  العنوان  مح د  مرابط  الديد 
اإلساري أيت حييي تلكزيرت القصيبة، 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
بلمللك املدعو سيلر البحلير،  الدقي  
البللغة مدلحته 563.53  مت2 مربع، 
قيلسة  الكلئن بج لعة أمالس ايعيش، 
إقليم  أمالس ايعيش سائرة بني مالل، 

بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
ايعيش،  أمالس  قيلسة  ايعيش،  أمالس 

سائرة بني مالل إقليم بني مالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة بني ع ي2 الشرقية 
ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 
مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد سعيد الكنوطي، العنوان سمار 
الخلفية،  حدون  أمالس  الفسحللة 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
االستع لالت املنزلية املنفرسة بلمللك 
املدعو لغبلر، البللغة مدلحته  222 
خلفية،  بج لعة  الكلئن  مربع،  مت2 
سائرة  الشرقية،  ع ي2  بني  قيلسة 
إقليم الفقيه بن  الفقيه بن صللح، 

صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
الشرقية،  ع ي2  بني  قيلسة  خليفة، 
سائرة الفقيه بن صللح غقليم الفقيه 

بن صللح.
173

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  ب قر قيلسة خريبكة  سيجري 

غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

الديدة خديجة كوربي مالديد يونس 

الكلملي، العنوان 30 زنقة انروس حي 

الهنلء خريبكة - 200 زنقة حكونية حي 

املتعلق بحفر مولب  اقبلل خريبكة، 
املنزل  حديقة  سقي  أول  من  امللء 

البللغة   ، 1 الريلن  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر،  م75  آر   1 مدلحته 

بج لعة خريبكة ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  خريبكة  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.

174

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ايت ميرة ابتداء 

غلية  إج    2020 نوف 23   30 من 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

حي  العنوان  غبلر،  ح يد  الديد 

ابتدلم 2 شلرع عالل بن عبد هللا رقم 

بحفر  املتعلق  بن صللح،  الفقيه   3

الح لم  تزميد  أول  من  امللء  مولب 

البللغة مدلحته  بلمللك املدعو مهل، 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر،  م 5  آر    

الفقيه بن صللح بلشوية الفقيه بن 

صللح ع للة الفقيه بن صللح.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الفقيه بن صللح بلشوية الفقيه بن 

صللح ع للة الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بولنوار - بئ2مزمي 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

 112 العنوان  الديد س ي2 عبد هللا، 

بلوك ج حي اامل بوونيبة، خريبكة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو سدرة ماملرس، 

البللغة مدلحته 1 هكتلر م10 آر م38 

بولنوار،  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

بولنوار-بئ2  قيلسة  بولنوار  قيلسة 

مزمي، سائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

مزمي،  بولنوار-بئ2  قيلسة  بولنوار، 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

176

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

امبلرك  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 9 سيد 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان بلب  الديدة خدمج عصلم، 

مالل،  بني   16 رقم   12 زنقة  افتوح 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

سقي 5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو 

هكتلر   13 مدلحته  البللغة  سيلبي، 

م91 آر م98 سنتيلر، الكلئن بج لعة 

أمالس كنلم، قيلسة أمالس امبلرك سائرة 

بني مالل أقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  أمالس كنلم قيلسة أمالس امبلرك، 

بني مالل إقليم بني مالل.

177

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
أكل لم  لهري  قيلسة  ب قر  سيجري  
 2020 سيد 23   2 من  ابتداء  ازكزا 
بحث    2020 سيد 23   30 غلية  إج  
مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 
ماشن  مح د  الديد  لفلئدة  امللء 
العنوان لهري املركز خنيفرة، املتعلق 
 2 أول سقي  من  امللء  بحفر مولب 
البللغة  هكتلر بلمللك املدعو الفوارة  
مدلحته 2 هكتلر 61 ار 9   سنتيلر 
لهري-  قيلسة  لهري  بج لعة  الكلئن 
اقليم  خنيفرة  سائرة  ازكزا  أكل لم 

خنيفرة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    
لهري قيلسة لهري - أكل لم ازكزا سائرة 

خنيفرة اقليم خنيفرة.
257

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
امبلرك   امالس  قيلسة  ب قر  سيجري  
2020 إج  غلية  2 سيد 23  ابتداء من 
2020  بحث في مشرمع  30 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  بنيعكوب  زكريلء  الديد 
 18 مج وعة  مبلرك  القدس  حي 
البيضلء،  الدار  ال23نو�سي   1 رقم 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
االستع لالت املنزلية املنفرسة بلمللك 
البللغة   IL  1-3 اكربول  املدعو 
مدلحته 1 هكتلر 09 ار 82  سنتيلر 
قيلسة  امبلرك  أمالس  بج لعة  الكلئن 
اقليم  مالل  بني  سائرة  امبلرك  امالس 

اقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    
أمالس امبلرك قيلسة امالس امبلرك سائرة 

بني مالل اقليم اقليم بني مالل.
258

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

العنصر   فم  قيلسة  ب قر  سيجري  

2020 إج  غلية  2 سيد 23  ابتداء من 

2020  بحث في مشرمع  30 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد زايد بوعطي ممن معه العنوان  

سمار ايت مو�سى ميشو فم العنصر بني 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 

ايرزران  املدعو  بلمللك  الدقي  أول 

هكتلر   2 البللغة مدلحته  نيغرغر  

50 ار 80  سنتيلر الكلئن بج لعة فم 

العنصر قيلسة فم العنصر سائرة بني 

مالل اقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    

فم العنصر قيلسة فم العنصر سائرة 

بني مالل اقليم اقليم بني مالل.

259

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

عزمز   امالس  قيلسة  ب قر  سيجري  

2020 إج  غلية  2 سيد 23  ابتداء من 

2020  بحث في مشرمع  30 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان   املوكي   املحجوب  الديد 

امالس  و لعة  الشلمي  امالس  سمار 

عزمز،  املتعلق بحفر مولب امللء من 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

بلمللك املدعو سيدي امبلرك البللغة 

مدلحته 1 هكتلر 5 ار الكلئن بج لعة 

قيلسة امالس عزمز سائرة  امالس عزمز  

خريبكة  اقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    

قيلسة امالس عزمز سائرة  امالس عزمز  

خريبكة  اقليم خريبكة.

260

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة ايت ميرة ابتداء 
 30 غلية  إج    2020 سيد 23   2 من 
مشرمع  في  بحث    2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
مالديدة مينة  الديد سعيد بوليل   
 7 رقم   13 بلوك  العنوان   مع�سى 
بحفر  خنيفرة،املتعلق  النديم  حي 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املنزلية املنفرسة بلمللك املدعو تغرمين 
259 مت2  البللغة مدلحته  بلمهواش  
القصيبة  سير  بج لعة  الكلئن  مربع 
بني  اقليم  القصيبة  سائرة  ميرة  ايت 

مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    
سير القصيبة ايت ميرة سائرة القصيبة 

اقليم بني مالل.
261

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ب قر قيلسة سار ملد زيدمح   سيجري  
ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 
بحث في مشرمع   2020 سيد 23   30
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  صدقي  الكريم  عبد  الديد 
سوق  زيدمح  ملد  سار  الحالف  سمار 
املتعلق بحفر   ، الن ة  الدبت امالس 
أول الدقي بلمللك  من   مولب امللء 
مدلحته    البللغة  مزيف  املدعو 
آر الكلئن بج لعة سار ملد   90 هكتلر 
سائرة  زيدمح  ملد  سار  قيلسة  زيدمح 
إقليم الفقيه بن  بني مو�سى الغربية  

صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سار ملد زيدمح قيلسة سار ملد زيدمح 
إقليم  الغربية   مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
 262
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ب قر قيلسة سار ملد زيدمح   سيجري  
ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 
بحث في مشرمع   2020 سيد 23   30
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
سمار  العنوان  كرممي  حدن  الديد 
الحالف سار ملد زيدمح سوق الدبت 
مولب  بحفر  املتعلق   ، الن ة  امالس 
أول الدقي بلمللك املدعو  من   امللء 
مدلحته    البللغة  مزيف  الحالف 
آر الكلئن بج لعة سار ملد   90 هكتلر 
سائرة  زيدمح  ملد  سار  قيلسة  زيدمح 
إقليم الفقيه بن  بني مو�سى الغربية  

صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سار ملد زيدمح قيلسة سار ملد زيدمح 
إقليم  الغربية   مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
263

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
مالل  بني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة بني يكرن ابتداء 
 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  ورموني  مح د  الديد 
سمار امالس بوبكر بني يكرين سطلت، 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
اإلستع لالت املنزلية  مالدقي بلمللك 
البللغة  عبلس  امالس  ارض  املدعو 
الكلئن  سنتيلر   81 آر   91 مدلحته 
بج لعة بني يكرين قيلسة بني يكرين 
سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  يكرين  بني  قيلسة  يكرين  بني 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت.
264

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة الشكران  ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من  

مشرمع  في  بحث    2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد املصطفى منظور العنوان 88 

زنقة بني ع ي2 ماسي زم،  املتعلق بحفر 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

املدعو عين النلس البللغة مدلحته 

عين  بج لعة  الكلئن  منصف  خدام 

أبي  سائرة  الشكران  قيلسة  قيشر 

الجعد إقليم خربيكة.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

عين قيشر قيلسة الشكران سائرة أبي 

الجعد إقليم خربيكة.     

265

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري  

 2020 سيد 23   21 من  ابتداء  الواس 

بحث في   2020 سيد 23   30 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

لفلئدة الديد املعطي هرمو العنوان 

املتعلق  تلسلة  170ق  رقم  النور  حي 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  القصر   املدعو   بلمللك 

15 سنتيلر  آر   76 2 هكتلر  مدلحته 

الواس  سعيد  أمالس  بج لعة  الكلئن 

قيلسة أمالس سعيد الواس سائرة قصبة 

تلسلة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أمالس سعيد الواس قيلسة أمالس سعيد 

بني  إقليم  تلسلة  قصبة  سائرة  الواس 

مالل.

266

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

يكرين  بني  قيلسة  ب قر  سيجري  

إج    2020 سيد 23   21 من  ابتداء 

في  بحث    2020 سيد 23   30 غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

لفلئدة الديد العربي ابوسي2 العنوان 
سمار مالس حدم الثوالث امالس بوزيري 

سطلت،املتعلق بحفر مولب امللء من 

مالدقي    املنزلية  اإلستع لالت  أول 

البللغة  الددرة  ارض  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر   65 آر   38 مدلحته 

يكرين  بني  قيلسة  الثوالث  بج لعة 

سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت. 

 لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  يكرين  بني  قيلسة  الثوالث 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت.

267 

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

الد لعلة  قيلسة  ب قر  سيجري  

ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 

2020  بحث في مشرمع  30 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  موراسي  مح د  الديد 

الد لعلة  الدهب  الخطلطبة  سمار 

بحفر  املتعلق  مالل  بني  زم،  ماسي 

اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية  مإرامء امللشية بلمللك املدعو 

الدديرة مبوماطلس البللغة مدلحته 

قصبة  بج لعة  الكلئن  خداسيم   5

الطرش قيلسة الد لعلة سائرة ماس زم 

إقليم خربيكة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

قصبة الطرش قيلسة الد لعلة سائرة 

ماس زم إقليم خربيكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
امبلرك  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري  
ابتداء من 22 سيد 23 2020 إج  غلية 
2020  بحث في مشرمع  31 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
م ثلهل   ALPHACHIMIE شركة 
الديد مح د الوافي العنوان رقم  5 
زنقة اامم املتحدة حي اإلقلمة أكلسير 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
 32-5 اكربول  املدعو  بلمللك  الدقي 
IL البللغة مدلحته 16 آر 86 سنتيلر 
قيلسة   امبلرك  أمالس  بج لعة  الكلئن 
أمالس امبلرك سائرة بني مالل إقليم بني 

مالل. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
امبلرك  أمالس  قيلسة   امبلرك  أمالس 

سائرة بني مالل إقليم بني مالل. 
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة بني ع ي2 الشرقية 
ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 
بحث في مشرمع   2020 سيد 23   30
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  حدني  هللا  عبد  الديد 
سيدي أح د الضلمي شلرع املدي2ة 
الرقم 527 الفقيه بن صللح، املتعلق 
 5 أول سقي  من  امللء  بحفر مولب 
هكتلرات فقط بلمللك املدعو بيلض 
 38 آر   17 5 هكتلر  البللغة مدلحته 
سنتيلر الكلئن بج لعة خليفة قيلسة 
بن  الفقيه  سائرة  الشرقية  بني ع ي2 

صللح إقليم الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
خليفة قيلسة بني ع ي2 الشرقية سائرة 
بن  الفقيه  إقليم  صللح  بن  الفقيه 

صللح. 
270
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ابتداء  كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري 
 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من  
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  ح لمة  القلسر  عبد  الديد 
زنقة   375 سمار الدوق الجديد رقم 
املتعلق بحفر مولب امللء  ت لرة،   2 
من أول اإلستع لالت املنزلية مارماء 
بلمللك املدعو ارض الددرة  امللشية  
سنتيلر  آر  2   88 البللغة مدلحته 
كيدر  قيلسة  ري ل  بج لعة  الكلئن 
سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  ري ل 

الجنوبية إقليم سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
مو�سى  بني  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج    2020 سيد 23   21 من  ابتداء 
سيد 23   2020 سيد 23   30 غلية 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020
لفلئدة الديد عبد  بحفر مولب امللء 
العزيز عبل�سي العنوان سمار الحبلبيس 
أمالس  الدبت  سوق  ح لسي  سيدي 
من  املتعلق بحفر مولب امللء  الن ة، 
أول الدقي بلمللك املدعو لحبلبيس 
الكلئن  هكتلر   2 مدلحته  البللغة 
بني  قيلسة  بج لعة سيدي ح لسي  
الشرقية  مو�سى  بني  سائرة  مو�سى 

إقليم الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
مو�سى  بني  قيلسة  ح لسي   سيدي 
إقليم  الشرقية  مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
272 

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة أمالس زملم ابتداء 
 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
تعلمنية  مدي2  بكلر  أح د  الديد 
املرابطة  سمار  العنوان  املالجي  عدل 
أمالس  الدبت  سوق  ازملم  امالس 
من  املتعلق بحفر مولب امللء  الن ة، 
املدعو   بلمللء  التعلمنية  تزميد  أول 
الحطلطية البللغة مدلحته 00  مت2 
مربع  الكلئن بج لعة أمالس زملم قيلسة 
أمالس زملم سائرة بني مو�سى الشرقية 

إقليم الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
زملم قيلسة أمالس زملم سائرة بني مو�سى 

الشرقية إقليم الفقيه بن صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
مدكين  بني  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج    2020 سيد 23   21 من  ابتداء 
في  بحث   2020 سيد 23   30 غلية 
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
الر�سى  ابن  مح د  الديد  لفلئدة 
ممن معه العنوان حي امالس غلنم زنقة 
ال23مج  الخلمس  مح د  شلرع   10
امللء  مولب  بحفر  املتعلق  سطلت، 
من أول اإلستع لالت املنزلية  مسقي 
بلمللك املدعو بالس  5 هكتلرات فقط  
مدلحته     البللغة  عبلس  الحلج 
الكلئن بج لعة  تقريبل  آر   95 هكتلر 
مدكورة قيلسة بني مدكين الشرقية 

سائرة ال23مج  إقليم سطلت.  
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
مدكورة قيلسة بني مدكين الشرقية 

سائرة ال23مج  إقليم سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة بني ع ي2 الشرقية 
ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 
بحث في مشرمع   2020 سيد 23   30
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
حي  العنوان  سكلكي  صللح  الديد 
الرقم   1 الزنقة  الجداس  القواسم 
املتعلق بحفر  الفقيه بن صللح،   10
بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 
البللغة  الرح لن  عبد  بن  املدعو  
الكلئن  سنتيلر   80 آر    8 مدلحته 
ع ي2  بني  قيلسة  خليفة  بج لعة 
صللح  بن  الفقيه  سائرة  الشرقية 

إقليم الفقيه بن صللح . 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
خليفة قيلسة بني ع ي2 الشرقية سائرة 
بن  الفقيه  إقليم  صللح  بن  الفقيه 

صللح.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
املفلسيس  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 30 نوف 23  ابتداء من  الفقراء 
في  بحث   2020 سيد 23   9 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
الحالم  الدعدية  الديدة  لفلئدة 
و لعة  الدكلن  سمار  العنوان 
بحفر  املتعلق  خربيكة،  املفلسيس 
اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املنزلية مإرماء امللشية 5 بلمللك املدعو  
ارض الحالم  البللغة مدلحته 70 آر 
78 سنتيلر الكلئن بج لعة املفلسيس 
سائرة  املفلسيس-الفقراء  قيلسة 

خريبكة إقليم خريبكة. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
املفلسيس-الفقراء  قيلسة  املفلسيس 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

الد لعلة   قيلسة  ب قر  سيجري  

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 28 العنوان  مبخوتي  اسريس  الديد 
اللي ون  حي  امللموني  مح د  زنقة 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 

املنزلية  اإلستع لالت  أول  من  

مالدقي بلمللك املدعو سشي2ة البللغة 

36 سنتيلر  آر   61 1 هكتلر  مدلحته 

الكلئن بج لعة قصبة الطرش قيلسة 

بني  إقليم  زم  ماس  سائرة  الد لعلة 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

قصبة الطرش قيلسة الد لعلة سائرة 

ماس زم إقليم بني خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

نيدلي  تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
تيزي  العنوان  حفيظ  موح   الديد 

ندلي   تيزي  مقيلسة   و لعة  ندلي 

سائرة أغبللة إقليم بني مالل، املتعلق 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

بلمللك املدعو  نيفلر البللغة مدلحته 

الكلئن  سنتيلر   69 آر   22 هكتلر   1
تيزي  قيلسة  نيدلي  تيزي  بج لعة 

نيدلي سائرة أغبللة إقليم بني مالل.

 لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تيزي نيدلي قيلسة تيزي نيدلي سائرة 

أغبللةإقليم بني مالل.

278
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

زراس    أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد مح د البلزة العنوان و لعة 

امالس الكرن و لعة امالس زراس، قلعة 

امللء  بحفر مولب  الدراغنة،املتعلق 

من أول الدقي بلمللك املدعو خرط 

 29 آر   31 2 هكتلر  البللغة مدلحته 

زراس  أمالس  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 

القلعة-أهل  سائرة  زراس  أمالس  قيلسة 

الغلبة  إقليم قلعة الدراغنة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  زراس  أمالس  قيلسة  زراس  أمالس 

قلعة  إقليم  الغلبة   القلعة-أهل 

الدراغنة. 
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة مامج  ابتداء من 

30 نوف 23 2020 إج  غلية 9 سيد 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

لفلئدة الديد عبد  بحفر مولب امللء 

بوهرامة  سمار  العنوان  امزبي2  املللك 

املتعلق  النلضور،  سلوان  بوعرك 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

ايمي نجيلف البللغة  بلمللك املدعو  

مدلحته ع23تلن اثنلن من بذر شعي2  

قيلسة  ملودن  آيت  بج لعة  الكلئن 

مامج  سائرة  ملتلنة إقليم أزيالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

آيت ملودن قيلسة مامج  سائرة  ملتلنة 

إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

عتلب  آيت  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 30 نوف 23 2020 إج  غلية 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23   9

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

تجزئة  العنوان  بجيج  صللح  الديد 
مالل،  بني   51 رقم   3 زنقة  نوران 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدار  تلغدة  املدعو   بلمللك  الدقي 

 17 مدلحته  البللغة  ماملدطر  حدم 

ع23ة من بذر الشعي2 الكلئن بج لعة 
بزم  سائرة  عتلب  آيت  قيلسة  تلمنزة 

إقليم أزيالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بزم  سائرة  عتلب  آيت  قيلسة  تلمنزة 

إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

لهري-أكل لم  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 سيد 23   21 من  ابتداء  أزكزا 

بحث   2020 سيد 23   30 غلية  إج  

مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 

امحزمن  زينب  الديدة  لفلئدة  امللء 

امهرمق  سمار  املس  ونلن  العنوان 

املتعلق  أزكزا خنيفرة،  أكل لم  لهري 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

نعالبوت  الدهرت  املدعو  بلمللك 

آر   52 هكتلر   1 مدلحته  البللغة 

أكل لم  بج لعة  الكلئن  سنتيلر   10

أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا سائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أكل لم أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

لهري-أكل لم  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 سيد 23   21 من  ابتداء  أزكزا 

بحث في   2020 سيد 23   30 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

الخلل  اعبد  صخر  الديد  لفلئدة 

ع و  ايت  سعديلن  ايت  العنوان 

عي�سى  أكل لم أزكزا خنيفرة، املتعلق 

 5 من أول سقي   بحفر مولب امللء 

فقط بلمللك املدعو ابرما  هكتلرات  

ع23ة   80 مدلحته  البللغة  الجلمع 

قيلسة  أزكزا  أكل لم  بج لعة  الكلئن 

خنيفرة  سائرة  أزكزا  لهري-أكل لم 

إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أكل لم أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة تيغدللين ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

سمار  العنوان  اشبلر  حلسة  الديدة 

ازرم تلبت حدن  تيغدللين خنيفرة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

البنلء  أرض  املدعو  بلمللك  الدقي  

الكلئن  هكتلر   1 مدلحته  البللغة 

تيغدللين  قيلسة  تيغدللين  بج لعة 

سائرة القبلب إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تيغدللين  قيلسة  تيغدللين 

القبلب إقليم خنيفرة.

284

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة تيغدللين ابتداء 
 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 
مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديد مرسي بنلصر ممن معه العنوان 
القبلب  ااطلس  حي  رشد  ابن  زنقة 
امللء  مولب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 
من أول الدقي  بلمللك املدعو تنلرتن 
آر      67 1 هكتلر  البللغة مدلحته 
تيغدللين  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 
قيلسة تيغدللين سائرة القبلب إقليم 

خنيفرة. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  تيغدللين  قيلسة  تيغدللين 

القبلب إقليم خنيفرة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
نيفري  إيمي  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج    2020 سيد 23   21 من  ابتداء 
في  بحث   2020 سيد 23   30 غلية 
مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع 
لفلئدة الديد موالي اس لعيل  امللء 
تجزئة الرمنق    23 الهندي العنوان 
امللء  املتعلق بحفر مولب  الصويرة، 
من أول الدقي  بلمللك املدعو الدام 
آر  6    8 مدلحته  البللغة  الظهر 
سنتيلر الكلئن بج لعة امليل قيلسة 
إيمي نيفري سائرة ملتلنة إقليم أزيالل. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  تيغدللين  قيلسة  تيغدللين 

القبلب إقليم خنيفرة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
امليل إيمي نيفري سائرة ملتلنة إقليم 

أزيالل.
286
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة فطواكة ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

تجزئة  الحجوي  الرزاق  الديد عبد 

املتعلق  مراكش،   690 العزمزية رقم 

الدقي   أول  من  امللء  مولب  بحفر 

نتحجلمت  تفركى  املدعو  بلمللك 

سنتيلر   36 آر  البللغة مدلحته  5 

الكلئن بج لعة تدجي فطواكة قيلسة 

فطواكة سائرة فطواكة إقليم أزيالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  فطواكة  قيلسة  فطواكة  تدجي 

فطواكة إقليم أزيالل.

287

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة ماميزغت ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

معه  ممن  مس ور  عزيز  الديد 

ماميزغت  شريبو  ايت  سمار  العنوان 

ازيالل، املتعلق بحفر مولب امللء من 

بلمللك املدعو بوتكوي  الدقي   أول 

 89 آر   16 2 هكتلر  البللغة مدلحته 

ماميزغت  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 

قيلسة ماميزغت سائرة ماميزغت إقليم 

أزيالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  ماميزغت  قيلسة  ماميزغت 

ماميزغت إقليم أزيالل.

288

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

نيفري  إيمي  قيلسة  ب قر  سيجري 

ابتداء من 21 سيد 23 2020 إج  غلية 

بحث في مشرمع   2020 سيد 23   30

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد مح د بلسو العنوان سمار امالس 

بوزيد امالس حدون الويدان مراكش، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي  بلمللك املدعو الزاميت البللغة 

سنتيلر   5 آر    9 هكتلر   1 مدلحته 

إيمي  قيلسة  تفني  بج لعة  الكلئن 

نيفري سائرة ملتلنة إقليم أزيالل. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تفني قيلسة إيمي نيفري سائرة ملتلنة 

إقليم أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

لهري-أكل لم  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 سيد 23   21 من  ابتداء  أزكزا 

بحث في   2020 سيد 23   30 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

لفلئدة الديد حدن حدري العنوان 

حي النديم اشبلرم خنيفرة،   3 رقم 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

اسخدلل  املدعو  بلمللك  الدقي 

 72 آر   86 1 هكتلر  البللغة مدلحته 

قيلسة  لهري  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 

خنيفرة  سائرة  أزكزا  لهري-أكل لم 

إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

لهري قيلسة لهري-أكل لم أزكزا سائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

290

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة كرمشن ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

إقلمة  العنوان  خيي  هشلم  الديد 

 8 رقم   1 طلبق  ام  ع لرة  الخليج 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  طنجة، 

املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 

هكتلر  بوتقيوين البللغة مدلحته   

آر الكلئن بج لعة كرمشن قيلسة    0

كرمشن سائرة القبلب إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كرمشن قيلسة كرمشن سائرة القبلب 

إقليم خنيفرة.

291

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  القبلب  قيلسة  ب قر  سيجري 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

حي  العنوان  طللبي  احدم  الديد 

التقدم القبلب خنيفرة، املتعلق بحفر 

بلمللك  من أول الدقي   مولب امللء 

 1 مدلحته  البللغة  امزامرم  املدعو 

هكتلر الكلئن بج لعة القبلب قيلسة 

القبلب سائرة القبلب إقليم خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

القبلب  سائرة  القبلب  قيلسة  القبلب 

إقليم خنيفرة.

292

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري ب قر قيلسة كرمشن ابتداء 

 30 إج  غلية   2020 سيد 23   21 من 

مشرمع  في  بحث   2020 سيد 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

مركز  العنوان  كوكو  امين  الديد 

بحفر  املتعلق  خنيفرة،  كرمشن 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

آر   20 املدعو اموال البللغة مدلحته 

الكلئن بج لعة كرمشن  سنتيلر   3 

إقليم  القبلب  سائرة  كرمشن  قيلسة 

خنيفرة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كرمشن قيلسة كرمشن سائرة القبلب 

إقليم خنيفرة.

293

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

الد لعلة   قيلسة  ب قر  سيجري  

إج    2020 سيد 23   28 من  ابتداء 

2021 بحث في مشرمع  6 ينلير  غلية 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الحريري  الرح لن  عبد  الديد 

ماسي  املعلسنة  زنقة   21 العنوان 

من   امللء  مولب  بحفر  املتعلق  زم، 

شعبة  املدعو  بلمللك  الدقي  أول 

 15 آر   65 البللغة مدلحته   هكتلر 

سنتيلر الكلئن بج لعة ملعلسنة قيلسة 

بني  إقليم  زم  ماس  سائرة  الد لعلة 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ملعلسنة قيلسة الد لعلة سائرة ماس زم 

إقليم بني خريبكة.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

املفلسيس  قيلسة  ب قر  سيجري 

الفقراء ابتداء من 28 سيد 23 2021 

في  بحث   2021 ينلير   6 غلية  إج  

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

لفلئدة الديد مح د قطبي العنوان 

خربيكة،  املفلسيس  الدكلن  سمار 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

اإلستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

مدلحته  البللغة  قطبي   املدعو  

الكلئن  سنتيلر   22 آر   10 هكتلر    

بج لعة املفلسيس قيلسة املفلسيس-

الفقراء سائرة خريبكة إقليم خريبكة. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

املفلسيس-الفقراء  قيلسة  املفلسيس 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

الشكران   قيلسة  ب قر  سيجري  

إج    2020 سيد 23   28 من   ابتداء 

غلية 6 ينلير 2021  بحث في مشرمع 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  املزيلني  املصطفى  الديد 

املتعلق  خريبكة،   النور  تجزئة   29

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

بلمللك املدعو حبل ملد راضية البللغة 

20 سنتيلر  آر  1 هكتلر  9  مدلحته 

قيلسة  تشرافت  بج لعة  الكلئن 

إقليم  الجعد  أبي  سائرة  الشكران 

خربيكة.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أبي  سائرة  الشكران  قيلسة  تشرافت 

الجعد إقليم خربيكة.     
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  ب قر قيلسة امزمرة   سيجري  

غلية  إج    2020 سيد 23   28 من  

مشرمع  في  بحث    2021 ينلير   6

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

ممن  الشلفعي  اإلله  عبد  الديد 

مج وعة  القدس  حي  العنوان  معه 
ال23نو�سي  سيدي  رقم  7   زنلتة   

املتعلق بحفر مولب  الدارالبيضلء،  

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

 2 البللغة مدلحته   1 العيد  ح ري 

الكلئن بج لعة كدانة  آر    0 هكتلر 

قيلسة امزمرة سائرة سطلت الش للية 

إقليم سطلت.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  امزمرة  قيلسة  كدانة 

الش للية إقليم سطلت.     
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري 

غلية  إج    2020 سيد 23   28 من  

مشرمع  في  بحث   2021 ينلير   6

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  املوالمي  امليلوسي  الديد 

أمالس  الزقلق  أمالس  النوامرة  سمار 

سيدي بنداممس كيدر، املتعلق بحفر 

اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

بلمللك املدعو ارض  املنزلية مالدقي  

الحوجي البللغة مدلحته 0  آر الكلئن 

سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر  بج لعة 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري 

غلية  إج    2020 سيد 23   28 من  

مشرمع  في  بحث   2021 ينلير   6

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  ندكركم  املصطفى  الديد 

سمار النوامرة أمالس زقلق كيدر أمالس 

سيدي بنداممس كيدر، املتعلق بحفر 

اإلستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

بلمللك املدعو ارض  املنزلية مالدقي  

الحطة البللغة مدلحته 1 هكتلر 20 

آر الكلئن بج لعة كيدر قيلسة كيدر 

سائرة سطلت الجنوبية إقليم سطلت. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

302

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري 

غلية  إج    2021 سيد 23   28 من  

مشرمع  في  بحث   2021 ينلير   6

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد امليلوسي املوالمي العنوان سمار 

سيدي  أمالس  الزقلق  أمالس  النوامرة 

بنداممس كيدر، املتعلق بحفر مولب 

املنزلية  اإلستع لالت  أول  من  امللء 

مالدقي  بلمللك املدعو خنيبة البللغة 

مدلحته 80 آر الكلئن بج لعة كيدر 

قيلسة كيدر سائرة سطلت الجنوبية 

إقليم سطلت. 

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

303

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ابتداء  ب قر قيلسة امزمرة   سيجري  
غلية  إج    2020 سيد 23   28 من  
مشرمع  في  بحث    2021 ينلير   6
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديد رشيد عويو ممن معه العنوان 
معرمف  سيدي  التلزر  تجزئة 
امللء  مولب  بحفر  البيضلء،املتعلق 
املنزلية  اإلستع لالت  أول  من 
ابن  حبل  املدعو  بلمللك  مالدقي 
خداملن  مدلحته  البللغة  الهلشمي 
قيلسة  كدانة  بج لعة  الكلئن  اثنلن 
امزمرة سائرة سطلت الش للية إقليم 

سطلت.     
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سطلت  سائرة  امزمرة  قيلسة  كدانة 

الش للية إقليم سطلت.
304 

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ب قر قيلسة لونلسدة-أمالس  سيجري  
يعكوب  ابتداء من  28 سيد 23 2020 
في  بحث    2021 ينلير   6 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
لفلئدة الديد أح د الشلبي العنوان 
الدراغنة  قلعة  لونلسدة  قيلسة 
امللء  مولب  بحفر  البيضلء،املتعلق 
من أول الدقي بلمللك املدعو ملك 
 79 آر   61 هكتلر   2 الشلبي مدلحته 
سنتيلر الكلئن بج لعة ازنلسة قيلسة 
لونلسدة-أمالس يعكوب سائرة القلعة- 
أهل الغلبة إقليم قلعة الدراغنة.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
يعكوب  لونلسدة-أمالس  قيلسة  ازنلسة 
سائرة القلعة- أهل الغلبة إقليم قلعة 

الدراغنة. 
305 
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
بوعلي  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج    2021 سيد 23   28 من   ابتداء 
2021 بحث في مشرمع  6 ينلير  غلية 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديد عبد املجيد الرافعي العنوان 
 83 1 رقم ج  إقلمة املدي2ة ع لرة ب 
املتعلق بحفر مولب  ع.س البيضلء، 
املدعو  بلمللك  سقي   أول  من  امللء 
هكتلر   1 لخويلطة البللغة مدلحته 
بج لعة  الكلئن  سنتيلر   20 آر    2
علمر  القلعة-بني  سائرة  بوعلي  أمالس 

إقليم قلعة الدراغنة. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
علمر  القلعة-بني  سائرة  بوعلي  أمالس 

إقليم قلعة الدراغنة.
306

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري ب قر قيلسة بني مكيل ابتداء 
غلية  إج    2020 سيد 23   28 من  
مشرمع  في  بحث   2021 ينلير   6
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  فضلي  الكبي2  عبد  الديد 
26 الفقيه  حي اليلس ين بلوك أ رقم 
املتعلق بحفر مولب امللء  بن صللح، 
الدماون  منشأة  تزميد  أول  من 
بلمللك املدعو لحراش البللغة  بلمللء  
سنتيلر   26 آر  هكتلر    مدلحته   
الكلئن بج لعة بني شكدال قيلسة بني 
مكيل سائرة الفقيه بن صللح إقليم 

الفقيه بن صللح. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  مكيل  بني  قيلسة  شكدال  بني 
بن  الفقيه  إقليم  صللح  بن  الفقيه 

صللح.
307

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
من   ابتداء  بزم  قيلسة  ب قر  سيجري 
ينلير   6 إج  غلية   2020 سيد 23   28
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2021
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
قي2  ماملصطفى  خطلبي  مصطفى 
فتالن العنوان الدالم 2 مج وعة ن 
زنقة 21 لرقم 169 اهل لغالم سيدي 
طومل  كريلن  البيضلء،  ال23نو�سي 
زنقة 3 رقم 5 سيدي مومن البيضلء، 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
البللغة   1 الدقي  بلمللك املدعو ت ي2 
86 سنتيلر  آر   15 1 هكتلر  مدلحته 
الكلئن بج لعة آيت تكال قيلسة بزم 

سائرة بزم إقليم أزيالل. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
آيت تكال قيلسة بزم سائرة بزم إقليم 

أزيالل.
308

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ابتداء  تدلمت  قيلسة  ب قر  سيجري 
من  28 سيد 23 2020 إج  غلية 6 ينلير 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2021
بحفر مولب امللء لفلئدة الديد مح د 
بنعكي ممن معه العنوان املرس رقم 
بحفر  الدراغنة،املتعلق  قلعة   16
مولب امللء من أول سقي 5 هكتلرات 
ونلن  سلرم  املدعو  بلمللك  فقط 
 20 آر   69 6 هكتلر  البللغة مدلحته 
الشطيبة  بج لعة  الكلئن  سنتيلر 
قيلسة تدلمت سائرة القلعة-بني علمر 

إقليم قلعة الدراغنة. 
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
الشطيبة قيلسة تدلمت سائرة القلعة-

بني علمر إقليم قلعة الدراغنة.
309

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة كرمشن  ابتداء 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

سمار  العنوان  اشبلي  علي  الديد 

املتعلق  خنيفرة،  كرمشن  تدفولة 

الدقي  أول  من   امللء  بحفر مولب 

البللغة  تغزمت  املدعو  بلمللك 

بج لعة  الكلئن  ع23ات   8 مدلحته 

كرمشن قيلسة كرمشن سائرة القبلب  

إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

كرمشن قيلسة كرمشن سائرة القبلب  

إقليم خنيفرة.

 321

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة مامج   ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

بحفر مولب امللء لفلئدة الديد لكبي2 

ايت  تخ نيت  سمار  العنوان  الحرمة 

ملوضن سمنلت أزيالل، املتعلق بحفر 

أول الدقي بلمللك  من   مولب امللء 

املدعو تالت نت2است البللغة مدلحته 

10 ع23ات من الشعي2 الكلئن بج لعة 

ملتلنة   سائرة  مامج   قيلسة  ملودن 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ملتلنة   سائرة  مامج   قيلسة  ملودن 

إقليم أزيالل.

322

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

مالل  بني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 

نيفري  إيمي  قيلسة  ب قر  سيجري  

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الحي  العنوان  التبلع  اح د  الديد 

اإلساري امليل سمنلت أزيالل، املتعلق 

الدقي  أول   من  امللء  بحفر مولب 

1 ماس دلل  بلمللك املدعو اس دلل 

2 البللغة مدلحته 3 هكتلر 5  آر 50 

سنتيلر الكلئن بج لعة امليل قيلسة 

إيمي نيفري سائرة ملتلنة إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

امليل قيلسة إيمي نيفري سائرة ملتلنة 

إقليم أزيالل.

323

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ابتداء  ب قر قيلسة تنلنت   سيجري  

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من  

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  السجدي  ابراهيم  الديد 

تنلنت أزيالل،    56 تجزئة امزمس رقم 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

اإلستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

مدلحته  البللغة   1 تي2ست  املدعو 

الكلئن  سنتيلر   39 آر  هكتلر  2   2

بج لعة تنلنت قيلسة تنلنت سائرة بزم 

إقليم أزيالل.     

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تنلنت قيلسة تنلنت سائرة بزم إقليم 

أزيالل.     

324
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تنللت ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

بحفر مولب امللء لفلئدة الديد مح د 

املركز  تنللت   : العنوان  السجدي، 

أزيالل، املتعلق بحفر مولب امللء من 

مالدقي  املنزلية  االستع لالت  أول 

أرضية«،  »قطعة  املدعو  بلمللك 

البللغة مدلحته   ع23ات من زريعة 

الشعي2، الكلئن بج لعة تنلنت قيلسة 

تنلنت سائرة بزم إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

تنلنت قيلسة تنلنت سائرة بزم إقليم 

أزيالل.

325

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة فطواكة ابتداء 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 الديد مصطفى الحيدمي، العنوان :

املتعلق  تيدجي فطواكة،  الريلض  سار 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »تكلنت«،  املدعو  بلمللك 

الكلئن  مدلحته ع23تين من الشعي2، 

بج لعة تدجي فطواكة قيلسة فطواكة 

سائرة فطواكة إقليم ازيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  فطواكة  قيلسة  فطواكة  تدجي 

فطواكة إقليم ازيالل.

326

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الربيع  ام  امللئي  الحوض  مكللة 

قيلسة  ب قر  سيجري  مالل،  ببني 

 2020 نوف 23   2 من  تلكلفت ابتداء 

بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

: العنوان  الديد علي عز ،   لفلئدة 

تلكلفت  قيلسة  املركز،  امقبلي  ايت 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  أزيالل، 

املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 

 8288 مدلحته  البللغة  »اخشلن«، 

مت2 مربع، الكلئن بج لعة آيت امقبلي 

قيلسة تلكلفت سائرة ماميزغت إقليم 

ازيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تلكلفت  قيلسة  امقبلي  آيت 

ماميزغت إقليم ازيالل.

327

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة ماركي ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

لفلئدة الديد عبد  بحفر مولب امللء 

 اللطيف الشطيبي ممن معه، العنوان :

تجزئة بلسم رقم 72 العطلمية القلعة،  

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

»العدري«،  املدعو  بلمللك  الدقي 

  1 آر   52 1 هكتلر  البللغة مدلحته 

الكلئن بج لعة ماركي قيلسة  سنتيلر، 

قلعة  إقليم  العطلمية  سائرة  ماركي 

الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

العطلمية  سائرة  ماركي  قيلسة  ماركي 

إقليم قلعة الدراغنة.

328

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سعيد  أمالس  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

مالديدة  قرقلبة  خللد  الديد 

: العنوان  حدني،  سلي�سي   حلي ة 

138 شلرع موالي يوسف اقلمة ميلي23 

س طلبق 3 شقة 12 - الدار البيضلء،  

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

مدلحته  البللغة  »عواج«،  املدعو 

الكلئن  سنتيلر،   52 آر   69 هكتلر   1

امالس  قيلسة  سعيد  أمالس  بج لعة 

سعيد سائرة سطلت الش للية إقليم 

سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أمالس سعيد قيلسة امالس سعيد سائرة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.

329

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الربيع  ام  امللئي  الحوض  مكللة 

 2 من  ابتداء  سيجري  مالل،  ببني 

نوف 23   11 غلية  إج    2020 نوف 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

: رقم  العنوان  الرامي،   مح د 
املتعلق  سمنلت،   الدقلية  زنقة   38

سقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

املدعو  بلمللك  فقط  هكتلرات   5

البللغة  الصغي2«،  أيت  »تغبلوت 

ببلدية  الكلئن  هكتلرات   6 مدلحته 

سمنلت بلشوية سمنلت ع للة ازيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر ببلدية 

سمنلت بلشوية سمنلت ع للة ازيالل.

330

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
من  ابتداء  سيجري ب قر قيلسة مزم  
نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
العنوان  الحدن الهلوان ممن معه، 
القلعة،   املزم  الشويحلت  سمار 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
»ملزم صنهلوة  الدقي بلمللك املدعو 
 1 آر   93 مدلحته  البللغة   ،» 03 
سنتيلر الكلئن بج لعة مزم صنهلوة 
قيلسة مزم سائرة العطلمية إقليم قلعة 

الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  مزم  قيلسة  صنهلوة  مزم 

العطلمية إقليم قلعة الدراغنة.
331

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
زراس   أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
العنوان  الديد عبد الص د مفتلح، 
سمار امالس حشلس امالس اصبيح امالس 
املتعلق بحفر مولب  ازراس القلعة،  
امللء من أول سقي 5 هكتلرات فقط 
البللغة  »خرط«،  املدعو  بلمللك 
مدلحته13 هكتلر  8 آر 76 سنتيلر 
قيلسة  اصبيح  أمالس  بج لعة  الكلئن 
الغلبة  القلعة-أهل  سائرة  زراس  امالس 

إقليم قلعة الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  
أمالس اصبيح قيلسة امالس ازراس سائرة 
قلعة  إقليم  الغلبة  أهل   - القلعة 

الدراغنة.
332
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة أفورار ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديدة  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

الرمز  العنوان حي  العكلري،  لطيفة 

املتعلق  بني مالل،    10 رقم   7 بلوك 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »امبغ «،  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر  آر  2   37 مدلحته 

بج لعة تي وليلت قيلسة أفورار سائرة 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  

إقليم  سائرة  أفورار  قيلسة  تي وليلت 

أزيالل.

333

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تبلنت ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

بحفر مولب امللء لفلئدة الديد ح و 

اشعيب، العنوان سمار اكلوان و لعة 

املتعلق بحفر مولب  مقيلسة تبلنت،  

بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 

البللغة مدلحته  »تورالت املولن«، 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر   82 آر   36

تبلنت قيلسة تبلنت سائرة أزيالل إقليم 

أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  

تبلنت قيلسة تبلنت سائرة أزيالل إقليم 

أزيالل.

334

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة تدلمت ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

لفلئدة الديد عبد  بحفر مولب امللء 

الكريم بنفلرح، العنوان رقم 18 سرب 

علي الزيلت افخلرة النخيل الجنوبي 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  مراكش، 

املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 

»كلفلي«، البللغة مدلحته 66 آر 37 

سنتيلر الكلئن بج لعة توزينت قيلسة 

تدلمت سائرة القلعة - بني علمر إقليم 

قلعة الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  

توزينت قيلسة تدلمت سائرة القلعة - 

بني علمر إقليم قلعة الدراغنة.

335

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

 2020 نوف 23   2 من  سيجري ابتداء 

بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

ممن  الحرس  يوسف  الديد  لفلئدة 

 7 زنقة  ااسارسة  العنوان حي  معه، 

رقم 9 بني مالل،  املتعلق بحفر مولب 

املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 

املنفرسة بلمللك املدعو »I-18 لكبي2«، 

سنتيلر   27 آر   1 مدلحته  البللغة 

الكلئن بج لعة بني مالل بلشوية بني 

مالل ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  

بني مالل بلشوية بني مالل ع للة بني 

مالل.

336

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

 2020 نوف 23   2 من  سيجري ابتداء 

بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء، 

لفلئدة الديدة أمينة علقل، العنوان 

حي ابن سينل مج وعة 12 رقم 1 بني 

املتعلق بحفر مولب امللء من  مالل،  

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

البللغة  »امزمس  2«،  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر   10 آر   2 مدلحته 

بج لعة بني مالل بلشوية بني مالل 

ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة  

بني مالل بلشوية بني مالل ع للة بني 

مالل.

337

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  تلكلفت  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 الديد عبد الرزاق الديعي، العنوان :

املحلفظة  مصلحة  الفالح  حي 

العقلرية ازيالل، املتعلق بحفر مولب 

آر،   50 هكتلر   1 من أول سقي  امللء 

البللغة  »اخشلن«،  املدعو  بلمللك 

سنتيلر،   3 آر    0 هكتلر   2 مدلحته 

قيلسة  امقبلي  آيت  بج لعة  الكلئن 

تلكلفت سائرة ماميزغت إقليم ازيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تلكلفت  قيلسة  امقبلي  آيت 

ماميزغت إقليم ازيالل.

338

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
 الديد مح د ر�سى لطفي، العنوان :
إقلمة فلوريلن ع لرة فونيز الطلبق 3 
الشقة 12 شلرع الحدن 2 املح دية، 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
بلمللك  االستع لالت املنزلية مالدقي  
البللغة  الريلحيين«،  »بالس  املدعو 
تقريبل،  سنتيلر   95 آر   70 مدلحته 
قيلسة  سعيد  أمالس  بج لعة  الكلئن 
أمالس سعيد سائرة سطلت الش للية 

إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد قيلسة أمالس سعيد سائرة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.
339

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة بني يكرن ابتداء 
 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 
مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
: العنوان   الديدة فلطنة أبو الفالح، 
شلرع ق   5 بلوك   1 حي موالي رشيد 
س رقم الدار البيضلء، املتعلق بحفر 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املدعو  بلمللك  مالدقي،  املنزلية 
مدلحته  البللغة  الكلعة«،  »بالس 
الكلئن بج لعة  نصف خدام كبي2، 
الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.
340
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
مدكين  بني  قيلسة  ب قر  سيجري 
 2020 نوف 23   2 من  ابتداء  الغربية 
بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
فرسمس،  فلطنة  الديدة  لفلئدة 
رقم     املدفيوي  حي   : العنوان 
املتعلق بحفر مولب  الدار البيضلء، 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
مسقي 5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو 
8 هكتلر  1 البللغة مدلحته  الدميدة 
بج لعة  الكلئن  سنتيلر،   33 آر   9 
بني خلوك قيلسة بني مدكين الغربية 

سائرة ال23مج إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
بني خلوك قيلسة بني مدكين الغربية 

سائرة ال23مج إقليم سطلت.
341

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
ابتداء  كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري 
 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 
مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
: العنوان  الراجي،  أح د   الديدة 
 2 شنت لر  عدلكر  ابن  زنقة   88
املعلريف الدار البيضلء، املتعلق بحفر 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املنزلية م سقي 5 هكتلرا فقط، بلمللك 
البللغة مدلحته  املدعو »الحوض«، 
الكلئن  سنتيلر،   26 آر   39 هكتلر   5
سائرة  كيدر  قيلسة  ري ل  بج لعة 

سطلت الجنوبية إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  ري ل 

الجنوبية إقليم سطلت.
342

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 

كيدر  قيلسة  ب قر  سيجري  مالل، 

إج  غلية  2020 نوف 23   2 من   ابتداء 

بحث في مشرمع   2020 نوف 23   11  

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  ع لر،  مح د   الديد 

امزمرة  امح د  بني  لكرامطة  سمار 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  سطلت، 

املنزلية االستع لالت  أول   من 

 م الدقي، بلمللك املدعو »الشهوبة«، 

البللغة مدلحته هكتلر ماحد، الكلئن 

سائرة  امزمسة  قيلسة  كدانة  بج لعة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  امزمرة  قيلسة  كدانة 

الش للية إقليم سطلت.

343

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

مالل  بني  و لعة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  هجري،  مح وس   الديدة 

  9 رقم  أملنة  تجزئة  فلدطين  حي 

قصبة تلسلة بني مالل، املتعلق بحفر 

حديقة  سقي  أول  من  امللء  مولب 

الدالم  »ريلض  املدعو  بلمللك  فيال، 

 85 آر   2 البللغة مدلحته   ،»105-II

مالل  بني  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

بلشوية بني مالل ع للة بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني مالل بلشوية بني مالل ع للة بني 

مالل.

344

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

كيدر  قيلسة  و لعة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   17

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

 : العنوان  سرميش،  الحلج  الديد 

سمار املنلصرة الح لسات كيدر امالس 

سيدي بندامس سطلت، املتعلق بحفر 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية مإرماء امللشية، بلمللك املدعو 

مدلحته  البللغة  العبدية«،  »أرض 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر،   37 آر   3 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

349

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

تيغدللين،  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  امي ون،  حدن   الديد 

تيغدللين  لحدن  نليت  ت غضلس 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

املدعو  بلمللك  الدقي  أول  من 

 16 مدلحته  البللغة  »تيزرسمين«، 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر،   86 آر 

سائرة  تيغدللين  قيلسة  تيغدللين 

القبلب إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تيغدللين  قيلسة  تيغدللين 

القبلب إقليم خنيفرة.

350

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

الندور،  قيلسة كهف  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  املسي،  املصطفى   الديد 
ح رية  حي  سري  ماس  زنقة   23 رقم 

خنيفرة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

أول الدقي بلمللك املدعو »بوزكلر«، 

آر  5   67 3 هكتلر  البللغة مدلحته 

سيدي  بج لعة  الكلئن  سنتيلر، 

سائرة  الندور  كهف  مقيلسة  ع رم 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الندور  كهف  مقيلسة  ع رم  سيدي 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

351

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

الد لعلة،  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان   الديد املصطفى الكلملي، 

املعلسنة  العشلشكة  الزعلرطة  سمار 

امللء  املتعلق بحفر مولب  ماسي زم، 

من أول الدقي متزميد حظي2ة لت2بية 

الدماون بلمللك املدعو »الدويطة«، 

الكلئن  خدام،   15 البللغة مدلحته 

الد لعلة  قيلسة  ملعلسنة  بج لعة 

سائرة ماس زم إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ملعلسنة قيلسة الد لعلة سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

352
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

الربع،  آيت  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  امزمغ،  موح    الديد 

سمار تعلمنية الدنبلة الذهبية س كت 

مولب  بحفر  املتعلق  تلسلة،  قصبة 

امللء من أول سقي 5 هكتلرات فقط 

 ،»C1/2 »س كتية  املدعو  بلمللك 

الكلئن  هكتلر،   22 البللغة مدلحته 

الربع  آيت  قيلسة  س كت  بج لعة 

سائرة قصبة تلسلة إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

س كت قيلسة آيت الربع سائرة قصبة 

تلسلة إقليم بني مالل .

353

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  سيجري ب قر قيلسة بزم، 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

: العنوان  العيدلمي،   املصطفى 

سمار بوقلرمن و لعة ارفللة أزيالل، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

الدقي بلمللك املدعو »مريغ«، البللغة 

الكلئن  سنتيلر،   10 آر   71 مدلحته 

بج لعة ارفللة قيلسة بزم سائرة بزم 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  بزم  سائرة  بزم  قيلسة  ارفللة 

أزيالل.

354

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  بزم،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  وواسي،  مح د   الديد 

سائرة  ارفللة  و لعة  بوقرمن  سمار 

بحفر  املتعلق  ازيالل،  بزم  مقيلسة 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

 67 املدعو »مريغ«، البللغة مدلحته 

آر 3  سنتيلر، الكلئن بج لعة ارفللة 

قيلسة بزم سائرة بزم إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  بزم  سائرة  بزم  قيلسة  ارفللة 

أزيالل.

355

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  تنلنت،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  صلسق،  العيد   الديد 

سمار امزمس و لعة ايت تكال أزيالل، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية املنفرسة، بلمللك 

البللغة  نتوت«،  »اسيل  املدعو 

الكلئن  سنتيلر،  آر  5   10 مدلحته 

بزم  تنلنت  قيلسة  تكال  آيت  بج لعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  بزم  تنلنت  قيلسة  تكال  آيت 

أزيالل.

356

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

بولنوار-بئ2  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   2 من  ابتداء  مزمي، 

بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

 لفلئدة الديد حدن بلين، العنوان :

بولنوار  اسريس  بن  حي   21 رقم 

خريبكة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

املنفرسة،  املنزلية  االستع لالت  أول 

البللغة  »املرس«،  املدعو  بلمللك 

الكلئن  سنتيلر،   39 آر   16 مدلحته 

بج لعة بئ2 مزمي قيلسة بولنوار - بئ2 

مزمي سائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بئ2 مزمي   - بئ2 مزمي قيلسة بولنوار 

سائرة خريبكة إقليم خريبكة..

357

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

لهري-أكل لم  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   2 من  ابتداء  أزكزا، 

بحث في   2020 نوف 23   11 إج  غلية 

مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 

 لفلئدة الديد حدن خوالن، العنوان :

املتعلق  خنيفرة،  النجد  حي   15 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

تزمازغت«،  »تعوين  املدعو  بلمللك 

سنتيلر،   66 آر    1 البللغة مدلحته 

قيلسة  أزكزا  أكل لم  بج لعة  الكلئن 

خنيفرة  سائرة  أزكزا  لهري-أكل لم 

إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أكل لم أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

358

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

لهري-أكل لم  قيلسة  ب قر  سيجري 

أزكزا، ابتداء من 2 نوف 23 2020 إج  

غلية 11 نوف 23 2020 بحث في مشرمع 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  افقلر،  املصطفى   الديد 

املتعلق  خنيفرة،  العليل  املدي2ة  حي 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

البللغة  »ع شت«،  املدعو  بلمللك 

بج لعة  الكلئن  ع23ات،   3 مدلحته 

أكل لم أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أكل لم أزكزا قيلسة لهري-أكل لم أزكزا 

سائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

359

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الربيع  ام  امللئي  الحوض  مكللة 

قيلسة  ب قر  سيجري  مالل،  ببني 

من ابتداء  أزكزا،   لهري-أكل لم 

 2 نوف 23 2020 إج  غلية 11 نوف 23 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

: العنوان  مخل�سى،  معزيز   مح د 
بلوك 1 زنقة 18 رقم 12 حي تلمومنت 

خنيفرة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

بلمللك  هكتلرات فقط   5 أول سقي 

البللغة  امكليد«،  »اكركور  املدعو 

مدلحته 7 هكتلر 73 آر  3 سنتيلر، 

لهري- قيلسة  لهري  بج لعة  الكلئن 

إقليم  خنيفرة  سائرة  أزكزا  أكل لم 

خنيفرة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

لهري قيلسة لهري-أكل لم أزكزا سائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

360
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

نبفري،  إيمي  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  بوإفلسن،  ع ر   الديد 

الحي اإلساري امليل ايمي نفري ملتلنة، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

»الغرس«،  املدعو  بلمللك  الدقي 

مربع،  مت2   7 12 مدلحته  البللغة 

إيمي  قيلسة  امليل  بج لعة  الكلئن 

نيفري سائرة ملتلنة إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

امليل قيلسة إيمي نيفري سائرة ملتلنة 

إقليم أزيالل.

361

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  كيدر،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان   الديد حدن ملد عدالة، 

سمار املنلصرة الح لسات كيدر امالس 

سيدي بنداممس سطلت، املتعلق بحفر 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية مالدقي بلمللك املدعو »ارض 

العبدية«، البللغة مدلحته 10 آر  8 

سنتيلر، الكلئن بج لعة كيدر قيلسة 

كيدر سائرة الدطلت الجنوبية إقليم 

الدطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الدطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم الدطلت.

362

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  تنلنت،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  تورية،  ت ي2   الديد 

 12 رقم   1 5 زنقة  الشق  عين 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  البيضلء، 

من أول الدقي بلمللك املدعو »ت ي2 

2«، البللغة مدلحته 1 هكتلر    آر 

10 سنتيلر، الكلئن بج لعة آيت تكال 

قيلسة تنلنت سائرة بزم إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

آيت تكال قيلسة تنلنت سائرة بزم إقليم 

أزيالل.

363

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سيجري ب قر قيلسة تدلمت، 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  الوف ،  خليفة   الديد 

قلعة  تلمزينت  سحلن  �سي  ايت  سمار 

املتعلق بحفر مولب امللء  الدراغنة، 

»بالس  من أول الدقي بلمللك املدعو 

الدلقية تلمزينت«، البللغة مدلحته 

الكلئن  سنتيلر،   5 آر   7 هكتلر   2

تدلمت  قيلسة  توزينت  بج لعة 

قلعة  إقليم  علمر  القلعة-بني  سائرة 

الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

 توزينت قيلسة تدلمت سائرة القلعة -

بني علمر إقليم قلعة الدراغنة.

364

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ماميزغت،  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  حكوسم،  مح د   الديد 

املتعلق بحفر  سمار ماميزغت ازيالل، 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املدعو  بلمللك  املنفرسة  املنزلية 

عشر  مدلحته  البللغة  »ت دا«، 

ع23ة، الكلئن بج لعة اسك�سي قيلسة 

إقليم  ماميزغت  سائرة  ماميزغت 

أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  ماميزغت  قيلسة  اسك�سي 

ماميزغت إقليم أزيالل.

365

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني  الربيع  ام  امللئي  الحوض 

آيت  قيلسة  ب قر  سيجري  مالل، 

 2020 نوف 23   2 من  ابتداء  مح د، 

بحث   2020 نوف 23   11 غلية  إج  

مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 

لفلئدة الديد اح لس ايت ملمة  امللء 

: العنوان  ملمة،  ايت  زايد   مالديد 

ازيالل،  مح د  آيت  افرام  سمار 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

املدعو »غور مانو«، البللغة مدلحته 

6 ع23ات، الكلئن بج لعة آيت مح د 

سائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

آيت مح د سائرة أزيالل إقليم أزيالل.

366

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  سيجري ب قر قيلسة بزم، 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

: العنوان  حديني،  املطلب   عبد 

سمار اغبللو بزم ازيالل، املتعلق بحفر 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

املدعو »عرصة تحت الدار«، البللغة 

الكلئن  سنتيلر،  آر      20 مدلحته 

بزم  سائرة  بزم  قيلسة  بزم  بج لعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بزم قيلسة بزم سائرة بزم إقليم أزيالل.

367

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  سيجري ب قر قيلسة أكوسيد، 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  ايتعلي،  هللا  عبد   الديد 

بحفر  املتعلق  أزيالل،  الرشلس  حي 

بلمللك  الدقي  أول  من  امللء  مولب 

البللغة  »بوورميض«،  املدعو 

الكلئن  مربع،  مت2   2 7 1 مدلحته 

بج لعة أكوسي نلخي2 قيلسة أكوسيد 

سائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  أكوسيد  قيلسة  نلخي2  أكوسي 

أزيالل إقليم أزيالل.

368
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الربيع  ام  امللئي  الحوض  مكللة 

قيلسة  ب قر  سيجري  مالل،  ببني 

نوف 23   2 من  ابتداء  عتلب،  آيت 

 2020 نوف 23   11 غلية  إج    2020

بحفر  الت2خيص  مشرمع  في  بحث 

عديل  الديد  لفلئدة  امللء  مولب 

: العنوان  معه،  ممن   حراش 

36 الشقة 02 زنقة العيون ماسي زم، 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

رقم  »تخليط  املدعو  بلمللك  الدقي 

1«، البللغة مدلحته 1 هكتلر 81 آر 

قيلسة  تدقي  بج لعة  الكلئن  مربع، 

آيت عتلب سائرة بزم إقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بزم  سائرة  عتلب  آيت  قيلسة  تدقي 

إقليم أزيالل.

369

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  بزم،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  سكداك،  أح د   الديد 
سوق  نلصر  امالس  افرج  امالس  سمار 

املتعلق  الن ة،  امالس  الدبت 

الدقي  أول  من  امللء  مولب  بحفر 

أيت  الغديرة  »تحت  املدعو  بلمللك 

آر   88 البللغة مدلحته  احشلسي«، 

ارفللة  بج لعة  الكلئن  سنتيلر،    8

قيلسة بزم سائرة بزم إقليم أزيالل .

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

إقليم  بزم  سائرة  بزم  قيلسة  ارفللة 

أزيالل.

370

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
ابتداء من  سيجري ب قر قيلسة مزم، 
نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
: العنوان  مكدمري،  الجليل   عبد 
سمار الشويحلت مزم قلعة الدراغنة، 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
»الدواني  آر بلمللك املدعو   53 سقي 
 53 مدلحته  البللغة  القداميين«، 
الكلئن بج لعة مزم  سنتيلر،  آر  6 
سائرة الصهريج صنهلوة إقليم قلعة 

الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
إقليم  صنهلوة  الصهريج  سائرة  مزم 

قلعة الدراغنة.
371

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
زراس،  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
: العنوان   الديد الواضحة الدفلني  
قلعة  زراس  امالس  اكتلمة  سمار 
مولب  بحفر  املتعلق  الدراغنة، 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
املنفرسة بلمللك املدعو »حرم الدار«، 
سنتيلر،   31 آر   2 مدلحته  البللغة 
الكلئن بج لعة أمالس زراس قيلسة أمالس 
زراس سائرة القلعة-أهل الغلبة إقليم 

قلعة سراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
سائرة  زراس  أمالس  قيلسة  زراس  أمالس 
قلعة  إقليم  الغلبة  القلعة-أهل 

سراغنة.
372

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر أمالس بوعلي، ابتداء من 
نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2
الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
: العنوان   رشيد الحطلب ممن معه، 
قلعة  اع ر  امالس  عريف  امالس  سمار 
مولب  بحفر  املتعلق  الدراغنة، 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
مالدقي بلمللك املدعو »بالس املريس«، 
 53 آر   63 2 هكتلر  البللغة مدلحته 
الكلئن بج لعة أمالس  آر  5 سنتيلر، 
ع رم قيلسة أمالس بوعلي سائرة القلعة 

- بني علمر إقليم الدراغنة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس ع رم قيلسة أمالس بوعلي سائرة 

القلعة - بني علمر إقليم الدراغنة.
373

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
الد لعلة،  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج    2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في  بحث   2020 نوف 23   11 غلية 
مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع 
كريدي  مح د  الديد  لفلئدة  امللء 
: العنوان  كريدي،  سفيلن   مالديد 
الطرش  قصبة  بنعيلس  امالس  سمار 
بحفر  املتعلق  زم،  ماسي  الد لعلة 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املدعو  بلمللك  مالدقي  املنزلية 
هكتلر   1 البللغة مدلحته  »املرس«، 
بج لعة  الكلئن  سنتيلر،   85 آر   37
قصبة الطرش قيلسة الد لعلة سائرة 

ماس زم إقليم خريبكة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
الد لعلة  قيلسة  الطرش  أملقصبة 

سائرة ماس زم إقليم خريبكة.
374

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

زم،  ماسي  و لعة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  زيني،  املصطفى   الديد 

زم،  ماسي  خي2ان  بني  زنقة   78

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

البللغة   ،» 1 -س-  »النصر  املدعو 

الكلئن  سنتيلر،  آر  3   1 مدلحته 

زم  ماسي  بلشوية  زم  ماسي  بج لعة 

ع للة خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

ع للة  زم  ماسي  بلشوية  زم  ماسي 

خريبكة.

375

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

الد لعلة،  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  العربي،  فضيل   الديد 

يلس ينة 2 مزنة الزبي2 بن العوام فيال 

مولب  بحفر  املتعلق  خريبكة،   12

امللء من أول سقي 3 هكتلرات  بلمللك 

املدعو »ملك أح د املومني«، البللغة 

مدلحته 3 هكتلر  6 آر 96 سنتيلر، 

الكلئن بج لعة قصبة الطرش قيلسة 

الد لعلة سائرة ماس زم إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

قصبة الطرش قيلسة الد لعلة سائرة 

ماس زم إقليم خريبكة.

376
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ابتداء  كيدر،  قيلسة  ب قر  سيجري 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  كوكي،  مح د   الديد 

سمار الحالملة الح لسات قيصر امالس 

سيدي بندامس سطلت، املتعلق بحفر 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية مالدقي  بلمللك املدعو »فدان 

خدام  مدلحته  البللغة  الدمم«، 

كيدر  بج لعة  الكلئن  كبي2،  ماحد 

قيلسة كيدر سائرة سطلت الجنوبية 

إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  كيدر  قيلسة  كيدر 

الجنوبية إقليم سطلت.

377

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

س ي2،  بني  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  اعنيبة،  مح د   الديد 

زم  ماسي  الخلمس  مح د  شلرع   19

خريبكة، املتعلق بحفر مولب امللء من 

»مح د  بلمللك املدعو  أول الدقي  

هكتلر   3 البللغة مدلحته  شكيب«، 

بج لعة  الكلئن  سنتيلر،   70 آر   95

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

378

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

ايعيش،  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  عزابي،  عبلس   الديد 

يعيش،  أمالس  الزمائر  يحيى  أمالس 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية املنفرسة بلمللك 

مدلحته  البللغة  »الديلر«،  املدعو 

16 3 مت2 مربع، الكلئن بج لعة أمالس 

يعيش قيلسة أمالس ايعيش سائرة بني 

مالل إقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

أمالس يعيش قيلسة أمالس ايعيش سائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

379

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

تلكزيرت،  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  ابجيج،  زايد   الديد 

يحيى  ايت  يشو  سعيد  ايت  سمار 

بحفر  املتعلق  القصيبة،  تلكزيرت 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املدعو  بلمللك  املنفرسة   املنزلية 

 1263 مدلحته  البللغة  »تلكلنت«، 

تلكزيرت  بج لعة  الكلئن  مربع،  مت2 

قيلسة تلكزيرت سائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سائرة  تلكزيرت  قيلسة  تلكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.

380

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

يكرن،  بني  قيلسة  ب قر  سيجري 

إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 

في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

: العنوان  بوع ر،  ابراهيم   الديد 
سمار امالس عليد الثوالث امالس بوزيري 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  سطلت، 

من أول االستع لالت املنزلية مإرماء 

امللشية  بلمللك املدعو »أرض الثور«، 

كبي2ين  خدامين  مدلحته  البللغة 

بج لعة  الكلئن  تقريبل،  منصف 

الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم الدطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم الدطلت.

381

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة امزمرة، ابتداء من 

نوف 23   11 إج  غلية   2020 نوف 23   2

الت2خيص  مشرمع  في  بحث   2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

: العنوان   طلرق موتيقي ممن معه، 
الدار  بوودمر  حي   16 زنقة   0 

امللء  مولب  بحفر  املتعلق  البيضلء، 

املدعو  بلمللك  الدقي   أول  من 

 2 مدلحته  البللغة  »الحرشة«، 

الكلئن  سنتيلر،   30 آر   92 هكتلر 

سائرة  امزمرة  قيلسة  كدانة  بج لعة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

سطلت  سائرة  امزمرة  قيلسة  كدانة 

الش للية إقليم سطلت.

382

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
معه  ممن  بنع رم  خللد  الديد 
العنوان رقم 28 زنقة مدريد طلبق 0 
شقة 3 الدار البيضلء، املتعلق بحفر 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
فقط  هكتلرات   5 مسقي  املنزلية 
البللغة  الحطة  أرض  املدعو  بلمللك 
سنتيلر   61 ار   5 هكتلر   7 مدلحته 
قيلسة  سعيد  أمالس  بج لعة  الكلئن 
أمالس سعيد سائرة سطلت الش للية 

إقليم سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد قيلسة أمالس سعيد سائرة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.
383

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
العنوان  الصراخ  الدين  نور  الديد 
القصبة املركز أمالس سعيد سطلت،  
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
امللشية  مارماء  املنزلية  االستع لالت 
البللغة  لعراكب  املدعو  بلمللك 
الكلئن  سنتيلر   36 5 مدلحته 
أمالس  قيلسة  سعيد  أمالس  بج لعة 
سعيد سائرة سطلت الش للية إقليم 

سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد قيلسة أمالس سعيد سائرة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.
384
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيلسة بني يكرن ابتداء 
 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 
مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
العنوان  ااطل�سي  مح د  الديد 
بوزيري  امالس  الثواث  العبلبدة  سمار 
امللء  مولب  بحفر  املتعلق  سطلت،  
من أول االستع لالت املنزلية مارماء 
الحطة  أرض  املدعو  بلمللك  امللشية 
البللغة مدلحته 11 ار 1983 سنتيلر 
بني  قيلسة  الثوالث  بج لعة  الكلئن 
إقليم  الجنوبية  سائرة سطلت  يكرن 

سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
الثوالث قيلسة بني يكرن سائرة سطلت 

الجنوبية إقليم سطلت.
385

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله
إعالن عن إوراء بحث

مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 
سعيد  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 
إج  غلية   2020 نوف 23   2 من  ابتداء 
في مشرمع  بحث   2020 نوف 23   11
لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 
الديد عي لس نلويمي العنوان سمار 
الح لسات العين امالس اح يتي امالس 
املتعلق بحفر مولب  سعيد سطلت، 
املنزلية  االستع لالت  أول  من  امللء 
لكفلة  مرس  املدعو  بلمللك  مالدقي 
هكتلرات الكلئن  البللغة مدلحته   
أمالس  قيلسة  سعيد  أمالس  بج لعة 
سعيد سائرة سطلت الش للية إقليم 

سطلت.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 
أمالس سعيد قيلسة أمالس سعيد سائرة 

سطلت الش للية إقليم سطلت.
386

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

عبو  أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري 

 2020 نوف 23   2 من  الهدامي ابتداء 

بحث   2020 نوف 23   11 غلية  إج  

مولب  بحفر  الت2خيص  مشرمع  في 
لفلئدة الديد مصطفى غفون  امللء، 
  7 2 زنقة   رقم  العنوان ال23نو�سي 

البيضلء،  الدار  ال23نو�سي  سيدي 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

االستع لالت املنزلية مالدقي بلمللك 

املدعو أرض الحطة البللغة مدلحته 

بج لعة الكلئن  سنتيلر   50 ار   31 

بن معلشو قيلسة أمالس عبو الهدامي   

سائرة برشيد إقليم برشيد.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بن معلشو قيلسة أمالس عبو الهدامي 

سائرة برشيد إقليم برشيد.

387

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

الحوض امللئي ام الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

 11 غلية  إج    2020 نوف 23   2 من 

مشرمع  في  بحث   2020 نوف 23 

لفلئدة  الت2خيص بحفر مولب امللء، 

العنوان  بنلري  الدالم  عبد  الديد 

76 بلوك 2 سار الضوء، املتعلق بحفر 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

بالس  املدعو  بلمللك  مالدقي  املنزلية 

نبلش إخوان البللغة مدلحته 25 ار 

28 سنتيلر الكلئن بج لعة بني س ي2 

إقليم  بني س ي2 سائرة ماس زم  قيلسة 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

بني س ي2 قيلسة بني س ي2 سائرة ماس زم 

إقليم خريبكة.

388

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر و لعة خريبكة ابتداء 
11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020
الديد    لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
املصل   العنوان  شكران  ك لل 
ماسي زم،   87 رقم   17 القدي ة زنقة 
أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 
املدعو  بلمللك  فيال  حديقة  سقي 
الزيتون الشطر االمل الدكتور الرابع 
رقم البقعة  3  البللغة مدلحته 2ار 
خريبكة  بج لعة  الكلئن  سنتيلر   99

بلشوية خريبكة ع للة خريبكة.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة    
ع للة  خريبكة  بلشوية  خريبكة 

خريبكة.
389

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة امالس زملم ابتداء 
11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020
الديد    لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
امالس  سمار  العنوان  رمضلن  مح د 
الدبت  سوق  ازملم  امالس  اس يدة 
مولب  بحفر  املتعلق  الن ة،  امالس 
بلمللك املدعو  الدقي  من أول  امللء 
580/ك م اب ع  العقلر املخزني رقم 
 78 هكتلر   1 مدلحته  ب م البللغة  
امالس  بج لعة  الكلئن  سنتيلر   26 ار 
زملم قيلسة امالس زملم سائرة بني مو�سى 

الشرقية اقليم الفقيه بن صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     
امالس زملم قيلسة امالس زملم سائرة بني 
بن  الفقيه  اقليم  الشرقية  مو�سى 

صللح.
390

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ع ي2  بني  قيلسة  ب قر  سيجري  
 2020 نون23   2 من  ابتداء  الشرقية 
في  بحث    2020 نون23   11 غلية  إج  
مشرمع الت2خيص بحفر مولب امللء 
ممن  الغيوج  سعيد  الديد  لفلئدة 
الزنقة  الخ يس  بلب  العنوان  معه 
9 الفقيه بن صللح، املتعلق  71 رقم 
سقي أول  من  امللء  مولب   بحفر 
املدعو  بلمللك  فقط  هكتلرات   5  
هكتلر   13 البللغة مدلحته  ككلسة  
بج لعة  الكلئن  سنتيلر    90 ار   68
خليفة قيلسة بني ع ي2 الشرقية سائرة 
بن  الفقيه  اقليم  صللح  بن  الفقيه 

صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     
خليفة قيلسة بني ع ي2 الشرقية سائرة 
بن  الفقيه  اقليم  صللح  بن  الفقيه 

صللح.
391

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
نيدلي   تيزي  قيلسة  ب قر  سيجري  
غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 
مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
الديد املصطفى مشكو العنوان تيزي 
بني  اقليم  اغبللة  سائرة  املركز  ندلي 
من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 
مالدقي  املنزلية  االستع لالت  أول 
بلمللك املدعو فدان تلغرمط تبوشيت 
مدلحته    مفدان تلغرمط البللغة  
مربع  مت2   2 3 2.3 م  ق حل  ع23ات 
قيلسة  نيدلي  تيزي  بج لعة  الكلئن 
بني  اقليم  أغبللة  سائرة  نيدلي  تيزي 

مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة      
تيزي نيدلي قيلسة تيزي نيدلي سائرة 

أغبللة اقليم بني مالل.

392
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

ايعيش   أمالس  قيلسة  ب قر  سيجري  

غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 

مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

الديد عبد الوهلب بنعيلس العنوان 

سمار القراقب اغزم أمالس يعيش بني 

من  املتعلق بحفر مولب امللء  مالل، 

املنفرسة  املنزلية  االستع لالت  أول 

بلمللك املدعو اغزر البللغة  مدلحته 

الكلئن بج لعة أمالس  مت2 مربع   352

بني  يعيش قيلسة امالس يعيش سائرة  

مالل اقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة       

أمالس يعيش قيلسة امالس يعيش سائرة  

بني مالل اقليم بني مالل.

393

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر و لعة امزمرة ابتداء 

11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020

الديد    لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

بني  سمار  العنوان  ولسيل  الغزماني 

سطلت،  امزمرة  و لعة  اخلف 

أول  من  امللء  مولب  بحفر  املتعلق 

لحبلل   ارض  املدعو  بلمللك  سقي  

البللغة مدلحته 02 هكتلر 22 ار  1 

سنتيلر الكلئن بج لعة امزمرة قيلسة 

امزمرة سائرة سطلت الش للية اقليم 

سطلت.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     

سطلت  سائرة  امزمرة  قيلسة  امزمرة 

الش للية اقليم سطلت.

394

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر بلدية ماسي زم ابتداء 

11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020

الديدة  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

تجزئة  العنوان  الدح لمي   فلط ة 

الفتح رقم 9 ماسي زم،  املتعلق بحفر 

االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 

املنزلية املنفرسة بلمللك املدعو الفتح 

سنتيلر   5 ار   1 البللغة مدلحته    9

الكلئن ببلدية ماسي زم بلشوية ماسي 

زم ع للة خريبكة.

بلدية  ب قر  امللف  مضع  تم  لقد 

ع للة  زم  ماسي  بلشوية  زم  ماسي 

خريبكة.

395

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة بني س ي2 ابتداء 

11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020

بحفر مولب امللء لفلئدة الديد مح د 

حي املقلملة   963 الع رامي العنوان 

املتعلق بحفر مولب امللء  ماسي زم،  

من أول الدقي بلمللك الدعو بيل�سي 

ار    03 هكتلر   1 مدلحته  البللغة 

الكلئن بج لعة بني س ي2 قيلسة بني 

س ي2 سائرة ماس زم اقليم خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر بني س ي2 

اقليم  بني س ي2 سائرة ماس زم  قيلسة 

خريبكة.

396

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

الغلبة  أهل  قيلسة  ب قر  سيجري  

غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 

مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان  الديد مبلرك ابو عبد هللا  

سمار امالس الرغلي و لعة ميلت قلعة 

املتعلق بحفر مولب امللء  الدراغنة، 

من أول الدقي  بلمللك املدعو  سراع 

الديد  البللغة مدلحته 03 هكتلر 68 

سنتيلر الكلئن بج لعة ميلت   59 ار 

قيلسة أهل الغلبة  سائرة  القلعة، أهل 

الغلبة اقليم قلعة الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     

سائرة   الغلبة   أهل  قيلسة  ميلت 

قلعة  إقليم  الغلبة  أهل  القلعة، 

الدراغنة.

397

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ب قر و لعة أمالس عبدمن   سيجري  

غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 

مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

العنوان شلرع  الديد وواس الدرسي  

عبد الرحيم بوعبيد رقم 279 القدس 

II، املتعلق بحفر مولب امللء من أول 

االستع لالت املنزلية املنفرسة بلمللك 

املدعو النخيل  V3 البللغة مدلحته 

3 ار 11 سنتيلر الكلئن بج لعة أمالس 

اقليم  خريبكة  سائرة  قيلسة  عبدمن 

خريبكة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     

خريبكة  سائرة  قيلسة  عبدمن  أمالس 

اقليم خريبكة.

398

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر و لعة  أزيالل ابتداء 

11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 

الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 

النهضة  حي  العنوان  لبوش  حدن 

امللء  مولب   بحفر  املتعلق  أزيالل،  

من أول الدقي بلمللك املدعو بقعة 

ارضية بحي تلل23وت البللغة مدلحته 

23  مت2 مربع  الكلئن بج لعة أزيالل 

بلشوية أزيالل ع للة أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة      

أزيالل بلشوية أزيالل ع للة أزيالل.

399

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة بزم  ابتداء من 2 

نون23 2020 إج  غلية 11 نون23 2020  

بحفر  الت2خيص  مشرمع  في  بحث 

ابراهيم  الديد  لفلئدة  امللء  مولب 

الصوالح  اسريس  مالديد  الصوالح 

احد  امبلرك  امالس  سمار  العنوان 

الن ة،   امالس  الدبت  بومو�سى سوق 

من أول  امللء  املتعلق بحفر مولب  

امللشية  مارماء  املنزلية  االستع لالت 

بلمللك املدعو فدان الزيتون البللغة 

الشعي2  من  ع23ات   10 مدلحته 

الكلئن بج لعةارفللة قيلسة بزم سائرة 

بزم اقليم أزيالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة      

اقليم  بزم  سائرة  بزم  قيلسة  ارفللة 

أزيالل.
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مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة ايت الربع  ابتداء 
11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020
بحفر مولب امللء لفلئدة الديد مح د 
مقلبي العنوان سمار اغرم العالم سير 
القصيبة،  املتعلق بحفر مولب  امللء 
من أول الدقي  بلمللك املدعو املروة 
مربع  مت2   23691 البللغة مدلحته  
ايت  قيلسة  كطلية  بج لعة  الكلئن 
اقليم بني  سائرة قصبة تلسلة   الربع  

مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة      
كطلية قيلسة ايت الربع  سائرة قصبة 

تلسلة  اقليم بني مالل.
401

مكللة الحوض امللئي ام الربيع
نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة ايت الربع  ابتداء 
11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020

الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
العنوان  معه   ممن  معرمفي  بندامس 
بني   295 شلرع مح د الخلمس رقم 
مالل،  املتعلق بحفر مولب  امللء من 
5 هكتلرات فقط بلمللك املدعو  أول 
الخي2 36 البللغة مدلحته 16 هكتلر 
بج لعة  الكلئن  سنتيلر   87 آر    9
كطلية قيلسة ايت الربع  سائرة قصبة 

تلسلة  اقليم بني مالل.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة      
كطلية قيلسة ايت الربع  سائرة قصبة 

تلسلة  اقليم بني مالل.
402

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
ب قر قيلسة سار ملد زيدمح   سيجري  
غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 
مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11
لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 
سمار  العنوان  حلوم  النلجي  الديد 
امالس عبد النبي سار ملد زيدمح اقليم 
بحفر  املتعلق  صللح،  بن  الفقيه 
االستع لالت  أول  من  امللء  مولب 
املدعو  بلمللك  املنفرسة  املنزلية 

مت2   250 زينة الدار البللغة مدلحته 
الكلئن بج لعة سار ملد زيدمح  مربع  
قيلسة سار ملد زيدمح  سائرة بني مو�سى 

الغربية اقليم  الفقيه بن صللح.
لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     
سار ملد زيدمح قيلسة سار ملد زيدمح  
اقليم   الغربية  مو�سى  بني  سائرة 

الفقيه بن صللح.
403

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 
ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 
سيجري  ب قر قيلسة بني علمر ابتداء 
11 نون23  إج  غلية   2020 2 نون23  من 
الت2خيص  مشرمع  في  بحث    2020
الديد  لفلئدة  امللء  مولب  بحفر 
الصغي2 الخللقي العنوان سمار العزابة 
أمالس  ايكلي،  عين  مو�سى  سيدي 
املتعلق  الدراغنة،   قلعة  اسعيد 
 5 من أول سقي   بحفر مولب امللء 
هكتلرات فقط بلمللك املدعو   البــــــــور   
ار   13 هكتلر   10 مدلحته  البللغة 
الكلئن بج لعة سيدي مو�سى قيلسة 
بني علمر  القلعة،  سائرة   بني علمر  

اقليم قلعة الدراغنة.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة     

علمر   بني  قيلسة  مو�سى  سيدي 

بني علمر اقليم قلعة  القلعة،  سائرة  

الدراغنة.

404

مكللة الحوض امللئي ام الربيع

نظلم امليله

إعالن عن إوراء بحث
مكللة  مدير  أصدره  قرار  ب ووب 

ببني مالل  الربيع  امللئي ام  الحوض 

سيجري  ب قر قيلسة  ايت أم البخث  

غلية  إج    2020 نون23   2 من  ابتداء 

مشرمع  في  بحث    2020 نون23   11

لفلئدة  امللء  مولب  بحفر  الت2خيص 

معه  ممن  ارما�سي  مح لس  الديد  

ام  ايت  بومالل  ايت  سمار  العنوان 

البخث،  املتعلق بحفر مولب  امللء من 

بلمللك املدعو معقوب  أول الدقي  

معلي مفدان فرعون  البللغة مدلحته 

565 1 مت2 مربع الكلئن بج لعة آيت 

سائرة  أم البخث  قيلسة ايت البخث  

قصيبة  اقليم بني مالل.

لقد تم مضع امللف ب قر و لعة 

البخث   ايت  قيلسة  البخث   أم  آيت 

سائرة قصيبة  اقليم بني مالل.
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