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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم  ملعلنشن في  يد ن  إلشه1ر  لق1نشني إثب1ت هشيتهم و لسلط1ت  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أية  سؤولية فيم1 يتعلق بمضمشن  إلعالن1ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

AITJAANEGOCEIEBLE

SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسم1له1 111.111 درهم

 قره1 : 33، زنقة جذيرية حي  لشالء 

 لقرية سال

نقل  قر  لشركة
لقر ر  لشريك  لشحيد) وفق1 

 STE AITJAANEGOCIEBLE لشركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 2122 أبريل) (7 بشريك وحيد بت1ريخ)

تم إقر ر  1يلي):

عنش نه) نقل  قر  لشركة  ن 

:) لد ر)  لح1لي إلى  لعنش ن  لك1ئن ب)
سال) (98 رقم) ت1ون1ت  زنقة   لحمر ء)

 بتد ء) ن)7)أبريل)2122.

 إليد ع  لق1نشني تم لدى  ملحكمة)

 2122 أبريل) (21 في)  البتد ئية بسال 

تحت رقم)361.
للخالصة و لبي1ن

1 P

AL AWRACCH SER شركة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم1له1 111.111 درهم

دو ر لعشين1ت، جم1عة ب1ب تيشك1 
زير رة، سيد1 ق1سم

بت1ريخ عرفي  لعقد   طبق1 

تحت 2122) سجل  4) 1رس)   
بت1ريخ (212211112113134 رقم) ( 

 7) 1رس)2122.

شركة تحمل) (:  لتسمية  لتج1رية)

.AL AWRACCH SER(سم 

أعم01  ختلفة،) (: غرض  لشركة)

 ف1وض.

تقديم  لطع1م.

لعشين1ت) دو ر  (:  ملقر  الجتم1عي)

سيد1) زير رة  تيشك1  ب1ب  جم1عة 

ق1سم.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

رأسم01):)حدد في)111.111)درهم)

حصة  جتم1عية) (1111 إلى)  قسم 

ثمن كل و حد هش)111)درهم.

غميس) للسيد  خش0  (:  لتسيير)

 ب1رك.

 إليد ع  لق1نشني):)لقد تم ب1ملحكمة)

 البتد ئية بسيد1 ق1سم و سجل في)

 لسجل  لتج1ر1 برقم)29113)بت1ريخ)

18) 1رس)2122.
 ن أجل  لنسخ و لبي1ن

2 P

LE JURISTE

SARL

AU CAPITAL SOCIAL DE 5.111 DHS

 lotissement Mostakbal GH 4, 1 étage ,113

Apt N° Sidi Maarouf Casablanca

RC : 313879

IF : 15168769

CDG CAPITAL
Société anonyme

 Place(Moulay(El(Hassan, Tour

Mamounia(BP : 1045 Rabat

RC : 62905

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

بت1ريخ   لع1د1  لسنش1  ملنعقد 

31) 1رس)2121)تم):

تجديد  ه1م  لسيد عبد  للطيف)
حميد  لتشفيقي) و لسيد  زغنشن 

ملدة) ب1ملجلس  إلد ر1  كمتصرفين 

بمقت�شى  حضر) سنش ت  ستة 

 23 بت1ريخ)  ملجلس  إلد ر1  ملنعقد 

يشنيش)2121)تم):

وف1ء) ريش ح) تعيين  لسيدة 

كمديرة ع1 ة  نتدبة.
بمقت�شى  حضر  ملجلس  إلد ر1)

يشنيش) سبتمبر  (22 بت1ريخ)  ملنعقد 

2121)تم):

 ستق1لة  لسيد  حمد   ين)

كمتصرف)  لفياللي  ن  ه1 ه 

ب1ملجلس  إلد ر1.

تعيين  لسيدة  ريم  شهشر1)

ب1ملجلس  إلد ر1  ك1ن) كمتصرف 

سلفه1.

تجديد  ه1م  لسيد عبد  للطيف)
كرئيس  ملجلس  إلد ر1) زغنشن 

و ه1م  لسيد حميد تشفيقي كمدير)

ع1م للشركة بمقت�شى  حضر  لجمع)

 لع1م  لع1د1  لسنش1  ملنعقد بت1ريخ)

22)سبتمبر)2121)تم):

 ملص1دقة على تعيين  لسيدة  ريم)
 شهشر1 كمتصرف ب1ملجلس  إلد ر1)

 ك1ن سلفه1.

غزالن  كديرة) تعيين  لسيدة 

كمتصرف  ستقل ملدة ثالثة سنش ت.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لق1نشني 

ب1لرب1ط بت1ريخ)23) 1رس)2122)تحت)
رقم)2231.

لإلش1رة و لبي1ن

3 P

TAHIRI SERVICES
ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت شريك وحيد

تأسيس شركة
 TAHIRI (: تسمية  لشركة)

.SERVICES
 111.111 (: رأسم01  لشركة)

درهم.

شركة) (:  لشكل  لق1نشني للشركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت شريك)

وحيد.

طريق  لعم1لة) (:  ملقر  الجتم1عي)

حريز) جم1عة  لس1حل  والد  (3511

جش لة برشيد.
رقم  لسجل  لتج1ر1):)15743.

 14 بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في)
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 سبتمبر)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

 TAHIRI تسمية  لشركة)

.SERVICES

طريق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي 

 لعم1لة)3511)جم1عة  لس1حل أوالد)

حريز جش لة برشيد.

أجله1) تأسست  ن  :) لتي   ملدة)

 لشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ رأسم01  لشركة)

حصة) (1111 ك1لت1لي) درهم،) قسم 

111)درهم للحصة)  جتم1عية بقيمة)

كله1 في  سم  لسيد  لط1هر1 عزيز.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

ملسير1  لشركة.

 لسد1  لط1هر1 عزيز.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أكتشبر) (6 بت1ريخ) ببرشيد   لتج1رية 

2121)تحت رقم)1225.

4 P

IMINAHG TRANS
تفشيت حصص 

 IMINAHG (: تسمية  لشركة)

  .TRANS
رأسم01  لشركة):)111.111))درهم

شركة) (:  لشكل  لق1نشني للشركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت شريك)

وحيد

 ملقر  الجتم1عي):)تجزئة)25)ويست)

 صيب1)) لط1بق  لث1ني  لعيشن.
رقم  لسجل  لتج1ر1):)24819

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تمت) (24/03/2022 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على تفشيت  لسيد رضــش ن)

 1111 حصصه) جميع   لكنيمي 

بت1ريخ) ششر1  يشنس  لف1ئدة  لسيد 

.24/03/2022

و  ستق1لة  ملدير رضش ن  لكنيمي،)

وتعيين  لسيد يشنس ششر1  دير )

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) ب1لعيــشن   البتد ئية 

30/03/2022)تحت رقم)8599.

5  P

IGE XAO MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

شريك وحيد
رأسم1له1 411.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : 24، زنقة علي عبد 

 لرز ق،  لد  ر لبيض1ء
رقم  لسجل  لتج1ر1 : 184673

قر ر ت  لشريك) ملحضر  وفق1 
 لشحيد بت1ريخ)15)أبريل)2122،)تقرر)

 1يلي):

 العتر ف بتغيير  ملس1هم  لشحيد)

للشركة.

للنظ1م  ألس1�شي) تعديل  ألحق 

للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

 2122 أبريل) (21 في) ب1لد ر  لبيض1ء)

تحت رقم)821813.
 ن أجل  ملستخرج و إلش1رة

 لشريك  لشحيد

6 P

OPHTALMOCLINIC NOOR
نقل  قر  لشركة

بمقت�شى  لجمع  لع1م  لغير ع1د1)

2122)قرر  لشرك1ء) 22) 1رس) بت1ريخ)

 1يلي):

 11 (: نقل  قر  لشركة إلى عنش ن)

ش1رع  أل م  ملتحدة أكد 0  لرب1ط.

أعض1ء) عضشية  تجديد  دة 

 جلس  إلد رة ورئيس  جلس  إلد رة.

على  لقر ر ت  ملتخذة)  ملص1دقة 

إد رة) طريقة  م1رسة  بشأن  ختي1ر 

 لشركة.

تفشيض  ملدقق) على   ملص1دقة 

 لق1نشني.
6) ن  لق1نشن) تحديث  مل1دة)

 لد خلي للشركة.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (12 بت1ريخ)

.123719

7 P

KJ FISH 
 S.A.R.L

تعــديــالت ق1نشنيـة
إثر  لجمع  لعـ1م  الستثن1ئي) على 

شـركة) (»KJ FISH« شـركـة) ملسـ1همي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحـدودة،) لبـ1لغ)

درهم و لكـ1ئن) (1.111.111 رأسمـ1له1)

 12 رقـم) بمكتب   قره1  الجتمـ1عــي 

 لطـ1بـق  ألو0 شـ1رع  لشهيـد بـششـر يـ1)

عمـ1رة قـشبـع رقـم)124) لعيـشن)،)تقـرر)

 1يلـي):

(خمسـة آالف) حصـة) (5111 هبـة)

حصـة() جمـشع حصص أحمـد قـشبـع)

لفـ1ئـدة  بنـه جمـ01  لـديـن قـشبـع)؛

للشـركـة) تغييـر  لشكل  لقـ1نـشنـي 

 ـن شـركـة ذ ت  ملسـشؤوليـة  ملحـدودة)

 لـى شـركـة ذ ت  ملسـؤوليـة  ملحـدودة)

ذ ت  ملسـ1هـم  لـش حـد)؛

كتـ1بة) لدى  تـم  إليـد ع  لقـ1نشني 

 لضـبط ب1ملحـكمة  البتد ئيـة ب1لعيشن)

رقم) تحت  (2122.14.18 بتـ1ريخ)

.2022/1054

8 P

MINREX

شركة  س1همة

رأسم1له1 311.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : 88، 91 زنقة  لعربي 

 لدغمي  لط1بق  لث1لث 21111 

 لد ر  لبيض1ء

س.ت.  لد ر  لبيض1ء رقم 253753

تغيير رئيس  جلس  إلد رة و ملدير 
 لع1م

في ملجلس  إلد رة  ملؤرخ   وفق1 

17)ين1ير)2122،)قرر  1يلي):

قبش0  ستق1لة  لسيد  حمد لزعر)

)Mohamed) ن  نصبه) LAZAAR

ع1م) و دير  ملجلس  إلد رة  كرئيس 

للشركة في ت1ريخ)31)ديسمبر)2121.

عين  ملجلس  إلد ر1  لسيد خش ن)

 Juan Carlos ك1رلشس ردريغيز ش1ر1)

رئيس) (RODRIGUEZ CHARRY

للشركة) ع1م  و دير  ملجلس  إلد رة،)

 بتد ء) ن هذ   لت1ريخ.

لقد تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)

بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 

تحت  لرقم) (2122 أبريل) (11

.821741
للبي1ن و لنشر

9 P

MAROAPP
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم1له1 3.151.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : زنقة  روز رقم 
33  لط1بق  ألو0 سكتشر 11، حي 

 لري1ض،  لرب1ط
 لسجل  لتج1ر1 رقم : 148339

بمشجب  حضر  لجمع  لع1م)
28) 1رس)  الستثن1ئي  ملنعقد بت1ريخ)

2122)تقرر  1يلي):
نقد ) رأسم01  لشركة  رفع 
وخمسشن) و ئتين  بمقد ر  ليشن 
درهم وذلك بخلق) (1.251.111 ألف)

12.511)حصة  جتم1عية جديدة.
بعد رفع رأسم01  لشركة أصبحت)

 لحصص كم1 يلي):
 لسيد د د1  حمد جش د)26.775 

حصة.
 4.725 يشسف) جع1يد1   لسيد 

حصة.
 جمشع  لحصص  لكلي)31.511.

تعديل  مل1دة):) لس1دسة و لس1بعة)
 ن  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

تعديل):) لق1نشن  ألس1�شي للشركة.
للشركة) وتم  إليد ع  لق1نشني 
يشم ب1لرب1ط   ب1ملحكمة  لتج1رية 
21)أبريل)2122)تحت رقم)123999.
10 P

AYOURIS TECHNOLOGIES
SARL

 AU(CAPITAL(DE 100.000
Dirhams

 Siège(social : 347, Amal 4
 extension 1 er(étage(Av(Al

Massira CYM RABAT
إثر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي) على 
تيكنشلشجي) أيشريس  شركة  لشرك1ء)

بت1ريخ)15) 1رس)2122)تقرر  1يلي):
للشركة  ن) تغيير  ملقر  لرئي�شي 
تشسعي  لط1بق  ألو0) (4 أ 01) (347
إلى) م  لرب1ط   1 ح  ش1رع  ملسيرة 
 لعنش ن  لجديد  لط1بق  لث1ني بلشك)

م رقم)23)ش1رع  لكف1ح  لرب1ط.
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تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لر بط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)123912.
11 P

 COMPTOIR MAROCAIN
 D’APPROVISIONNEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم1له1 5.111.111 درهم

3، زنقة  الد رسة، حس1ن،  لرب1ط
 لسجل  لتج1ر1 : 51453 
شه1دة  لتعريف  ملشحد : 

111529211111161
غير) ملد والت  لجمع  لع1م  تبع1 
(،2121 سبتمبر) (31 بت1ريخ)  لع1د1 
 COMPTOIR MAROCAIN لشركة)
  D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

رأسم1له1)5.111.111)درهم.
تقرر  1 يلي):

شريك  لشركة) بشف1ة   إلقر ر 
 ملرحشم أحمد  لد خش

أحمد) حصص  ملرحشم  تشزيع 
 لد خش بين ورثته

تشزيع أسهم رأس  01  لشركة
تعديل  لنظ1م  ألس1�شي للشركة)

آستكم01  إلجر ء ت) صالحي1ت 
 لق1نشنية

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
 ملحكمة  لتج1رية في  لرب1ط بت1ريخ)6 

أبريل)2122)تحت رقم)123563.
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

12 P

 KIMPTON TRANSPORT
MARITIMES

رأسم1له1 : 111.111 درهم
 ملقر  الجتم1عي : ب1لد ر  لبيض1ء، 

زنقة أيت ب1عمر ن،  لط1بق  لر بع، 
 لرقم 1416
RC : 65323

تفشيت حصص  جتم1عية
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
و ملنعقد  لغير  لع1د1  لعرفي 

 )ب1لد ر  لبيض1ء))))بت1ريخ)29) 11)1995 

في  لشركة  ملسم1ة) قرر  ملس1همشن 

 KIMPTON TRANSPORT

شركة  حدودة) (MARITIMES

 ملسؤولية،)رأسم1له1)111.111)درهم.

 لرفع  ن  لرأسم01  الجتم1عي)

إلى) درهم  (111.111 للشركة  ن)

311.111)درهم بإصد ر)2111)حصة)

للحصة) درهم  (111 بقيمة) جديد 

بك1 له1) و قسمة   لش حدة  حررة 

بقيمة في  لرأسم01   بإض1فة  لربح 

بين) وبمع1وضة  درهم  (47423  62

 لشرك1ء)بقيمة)38 152576)درهم.

ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء.
للنسخة و إلش1رة

13 P

 KIMPTON TRANSPORT

MARITIMES
رأسم1له1 : 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : ب1لد ر  لبيض1ء، 

زنقة أيت ب1عمر ن،  لط1بق  لر بع، 

 لرقم 1416

RC : 65323

تفشيت حصص  جتم1عية
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

1992) لسيد  لشريف) أبريل) (14

بتفشيت) يقشم   ملسعشد1  حمد،)

جميع حصصه  لتي يملك ب1لشركة)

 KIMPTON TRANSPORT

هش) ( رأسم1له1) و لتي  (MARITIMES

إلى  لسيد) وذلك  درهم  (111.111

 لشريف  ملسعشد1 زهير.

وأن  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

1992)يشكد هذ ) أبريل) (16  ملؤرخ في)

 لتفشيت.

ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء.
للنسخة و إلش1رة

14 P

LILASBLOOM
SARL

تأسيس شركة
.LILASBLOOM SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)

 سؤولية  حدودة.

رح1ب) :) لسيدة   ملس1همين)

للبط1قة  لشطنية) ملغشطي  لح1 لة 
خديجة) و لسيدة  ( (A681696 رقم)

 ز ك  لح1 لة للبط1قة  لشطنية رقم)

.BJ424438

حج1ج) زهرة  :) لسيدة   لتسيير)

رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 لة 

.B214275

ب1ئع) (:  لهدف  الجتم1عي)

ملستحضر ت  لتجميل ب1لتقسيط.
رأس  مل01):)11.111)درهم  قسمة)

إلى)111)سهم بقيمة)111)درهم.

 ملدة):)99)سنة  ن يشم  لتأسيس.)

ش1رع) (45 عم1رة) (:  ملقر  لرئي�شي)

فرنس1 شقة)8) كد 0  لرب1ط.

ب1ملحكمة) (: ب1ملحكمة)  لتقييد 

رقم159471  ب  ب1لرب1ط   لتج1رية 

بت1ريخ)14)أبريل)2122.

15 P

AMEL FACILITIES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رقم  لتعريف  ملشحد : 

113111211111184

 لعنش ن : ش1رع  شال1 يشسف، 

  لعم1رة »د«  لط1بق  لسفلي، 

شقة 1، حس1ن،  لرب1ط

تأسيس شركة
 AMEL إعالن عن تأسيس شركة)

FACILITIES)ذ ت  سؤولية  حدودة)

عنش نه1) درهم،) (11.111 برأسم01)

»د«) يشسف،) لعم1رة) ش1رع  شال1 

حس1ن،) (،1 شقة)  لط1بق  لسفلي 

على  لق1نشن  ألس1�شي) بن1ء)  لرب1ط 

2122)و سجلة) 11) 1رس)  ملؤرخ ب)

لدى  ملحكمة) ب1لسجل  لتج1ر1 

 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)159677.

دعم  ملق1والت،) (:  شضشعه1)
أنشطة  ختلفة،) لتصدير و الستير د،)

 ختلف1ت.
ش1رع  شال1 يشسف،) (،3 (:  قره1)
 لعم1رة)»د«) لط1بق  لسفلي،)شقة)1،)

حس1ن،) لرب1ط.
 ملدة):)99)سنة.

 لرأسم01):)11.111)درهم.
 ملس1همشن):)51%) ن  ألسهم لكل)

 ن):
رقم) (،AMMAR Adam عم1ر أدم)

 لبط1قة  لشطنية)A442114)؛
(،EL OUCHARI Badr(وش1ر1 بدر  

.A746699(رقم  لبط1قة  لشطنية
رقم  لبط1قة) عم1ر أدم،) (:  ملسير)

.A442114(لشطنية 
 ملسير):)عم1ر))أدم

16 P

 HICBOU BUSINESS
CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
بشريك و حد

رقم  لتعريف  ملشحد : 
112313331111188

 لعنش ن : رقم 3، ش1رع  شال1 
يشسف، عم1رة د، شقة 1،  لط1بق 

 لسفلي،  لرب1ط
إض1فة نش1ط للشركة

إض1فة  لنش1ط) عن  إعالن 
و م1رسة) لألعم01  ) ركز  (:  لت1لي)
 HICBOU للشركة) تشطين  لشرك1ت 
ذ ت) (BUSINESS CONSULTING
و حد،) بشريك   سؤولية  حدودة 
عنش نه1) درهم،) (11.111 برأسم01)
 برقم)3،)ش1رع  شال1 يشسف،)عم1رة د)
1،) لط1بق  لسفلي،) لرب1ط) شقة)
لدى) ب1لسجل  لتج1ر1  و سجلة 
 ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)

 .158199
تم  إليد ع  لق1نشني يش ه)21)أبريل)
2122)ب1لسجل  لتج1ر1 لدى  ملحكمة)

 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)2854.
 ملسير):)هش1م بششرط1ت

17 P
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 STE CAFE RESTAURANT

SADOK FRERES
SARL

 GR EL BOURTOUKAL N°62

TAKADDOUM- RABAT

 لسجل  لتج1ر1 : 92115

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

 الستثن1ئي  ملؤرخ بت1ريخ ف1تح  1رس)

2122)قررو  شرك1ء) لشركة  1 يلي):

1)-)قفل  لتصفية  لنه1ئية لشركة)

 STE CAFE RESTAURANT SADOK

.FRERES SARL

تقرير  ملصفي) على  -) ملش فقة  (2

وإبر ء)ذ ته  لسيد صدوق بششعيب.

على  لسجل) -) لتشطيب  (3

 لتج1ر1 رقم)92115.

4)-)فسخ  سبق  ن طرف  لسيد)

صدوق بششعيب كم1 عين كمصفي)

بمقر  لشركة  ملتش جد) للشركة 

ب1لعنش ن أعاله.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

  لتج1رية ب1لرب1ط بت1ريخ)5)أبريل)2122 

 92115 تحت رقم  لسجل  لتج1ر1)

رقم  إليد ع  لق1نشني)123523.

18 P

 IMMOBILIER ASSISTANCE

CONSEIL
  بلي أسستشنس كشنس11

عم1رة 3، رقم 25، ش1رع  ملجد، 

إق1 ة  لبهجة، حي يعقشب  ملنصشر، 

 لرب1ط

 لسجل  لتج1ر1 : 67985

تصفية  لشركة و إلعالن عن نه1ية 
 لتصفية 

) لجمع  لع1م) بمقت�شى) (- (1

بت1ريخ) ب1لرب1ط    الستثن1ئي  ملنعقد 

تم  تخ1ذ ب1إلجم1ع) (2122 فبر ير) (11

وتعيين) للشركة  فسخ  سبق  قر ر 

كمكلف) أكنشك  لحسين   لسيد 

بعملية  لتصفية.

بمقت�شى  لجمع  لع1م) (- (2

بت1ريخ) ب1لرب1ط    الستثن1ئي  ملنعقد 

تمت  ملص1دقة) (2122 21) 1رس)

ب1إلجم1ع على كل عملي1ت  لتصفية)

و إلعالن عن نه1يته1.

يتم  إليد ع  لق1نشني) سشف  (- (3

ب1ملحكمة  لتج1رية) بكت1بة  لضبط 

ب1لرب1ط.
للخالصة و إلشه1ر)))))))))

19 P

 STE AFRITRIP ADVISORS
MOROCCO

 SARL 
رقم  لسجل  لتج1ر1 : 159587

تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية
ب1لرب1ط) بمقت�شى  حضر  ؤرخ 

وضع) تم  (2122 أبريل) (5 بت1ريخ)

 لقش نين  ألس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):

 لهدف):

 ألعم01  لترفيهية)؛

و لحفالت) وك1لة  ألحد ث 

 ألسبشعية.

  ملقر):)عم1رة رقم)31،)شقة رقم)8،)

ش1رع  شال1 أحمد  لشكيلي،)حس1ن،)

 لرب1ط.
بم1) رأس  مل01  حدد  (: رأس  مل01)

قدره)11.111)درهم.

غير) ملدة  تد ر  لشركة  (:  لتسيير)

 حدودة  ن طرف):) حمد بنسعيد.)

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

ب1لرب1ط) (  لضبط ب1ملحكمة  لتج1رية)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (19 بت1ريخ)

.123949

20 P

 EYE-SIGHT COMFORT
 OPTICS
SARL AU

بت1ريخ) للعقشد  ملمضية  طبق1 
تحرير  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير) (28

ذ ت  لخص1ئص) لشركة   لد خلي 

 لت1لية):

1)-) لصفة  لق1نشنية):)شركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

2)-) لهدف  الجتم1عي):)بيع  لنظ1ر ت،)
 لزج1ج و ملعد ت.

درهم) (111.111 (: -) لرأسم01) (3
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة.
 111.111 بشن1نة)  لسيد  لسيد 

درهم أ1  1 يع1د0)1111)حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (: -) ملدة) (4

 لتأسيس  لنه1ئي.
5)-) لسنة  مل1لية):) ن ف1تح ين1ير)
ديسمبر  ن كل سنة  1 عد ) (31  إلى)
 لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
6)-) ملقر  الجتم1عي):)ش1رع  لق1عدة)
(،64 عم1رة) (3 رقم)  لجشية،) تجر 
 جمشعة ه رقم)15،) لعي1يدة،)سال.

بشن1نة) :) لسيد  -) لتسيير) (7
 لسعيد  سير وحيد للشركة.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
بسال) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  لتقييد) (38743 رقم) تحت 

ب1لسجل  لتج1ر1)35815.
21 P

رايس بزنيس ديفيغ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم01  لشركة : 21.111 درهم
 ملقر  الجتم1عي : س1نية  لح1ج 
 ملعطي، زنقة ب1نكي، رقم 172، 

 لط1بق  لث1ني، سيد1  ش�شى، سال
رقم  لسجل  لتج1ر1 : 35817

تأسيس
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (7
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 حدودة ب1ملميز ت  لت1لية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 سؤولية  حدودة.
عند) :) تبشعة  تسمية  لشركة)

 القتض1ء)بمختصر تسميته1.
إصالح) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت.
س1نية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لح1ج  ملعطي،)زنقة ب1نكي،)رقم)172،)

 لط1بق  لث1ني،)سيد1  ش�شى،)سال.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة.

 21.111 (: رأسم01  لشركة)  بلغ 
درهم  قسمة ك1لت1لي):

191)حصة يمتلكه1  لسيد حمزة)
 111  لر يس قيمة  لحصة  لش حدة)

درهم)؛
11)حصص يمتلكه1  لسيد سيف)
 لدين  لر يس قيمة  لحصة  لش حدة)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه) حمزة  لر يس،)  لسيد 
ب1نكي،  زنقة  س1نية  لح1ج  ملعطي، 
سيد1  172،  لط1بق  لث1ني،  رقم 

 ش�شى، سال ؛
سيف  لدين  لر يس،   لسيد 
زنقة  س1نية  لح1ج  ملعطي،  عنش نه 
ب1نكي رقم 172، سيد1  ش�شى، سال.

و لع1ئلية   ألسم1ء  لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة :

عنش نه) حمزة  لر يس،)  لسيد 
ب1نكي،  زنقة  س1نية  لح1ج  ملعطي، 
سيد1  172،  لط1بق  لث1ني،  رقم 

 ش�شى، سال.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية بسال بت1ريخ)21)أبريل)2122 

تحت رقم)38744.
22 P

 ACTDOM SERVICES
SARL AU

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
قد) (2122 أبريل) (15  لقنيطرة بت1يخ)
ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 حدودة بشريك و حد):
 ACTDOM SERVICES(:(لتسمية 

.SARL AU
 لهدف  الجتم1عي):)

تنظيف وصي1نة  ملب1ني)؛
أعم01  لبستنة وصي1نة  ملس1ح1ت)

 لخضر ء)للمب1ني)؛
تطهير  لحشر ت،) إب1دة  لفئر ن،)
أعم01  لنظ1فة) وجميع   لتطهير 

 ألخرى في  ملب1ني)؛
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أعم01  لديكشر) أنش ع  جميع 
 لد خلي و لخ1رجي و ملششرة)؛

وبيع  عد ت  لتنظيف) شر ء)
و لصي1نة)؛

تشغيل جميع  1كين1ت وتقني1ت)
وعملي1ت  لتنظيف و لصي1نة)؛

جميع  ألنشطة  لتدريبية)
بتنظيف) و الستش1رية  ملتعلقة 

ونظ1فة  ملب1ني و أل 1كن.
رأسم01  لشركة):)111.111)درهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (111

بين  لشرك1ء)على  لشكل  لت1لي):
نعيمة  يت حمش)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.
ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)
ديسمبر  ن كل سنة  1 عد ) (31  إلى)
 لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
(،3 :) كتب ه ب)  ملقر  الجتم1عي)
ز وية ش1رع  حمد  لخ1 س و لطريق)
عرسة  لق1�شي) حي  (،216 رقم)

 لقنيطرة.
 ملسير):)نبيلة يشيشة.

(: ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 
.65151

تم  إليد ع  لق1نشني لدى  ملحكمة)
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)22)أبريل)

2122)تحت رقم)91149.
23 P

 7TH GARDEN
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأس  مل01 : 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي :  لتقى طريق 
غ1ند1 وطريق  لق1هرة، إق1 ة  ملنزه، 

شقة رقم 21،  لرب1ط
بمقت�شى عقد عرفي  حرر بت1يخ)
25)ين1ير)2122)تم  التف1ق على وضع)
لشركة  حدودة)  لق1نشن  ألس1�شي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
 7TH (:  لتسمية  الجتم1عية)
ذ ت  سؤولية) شركة  (GARDEN

 حدودة.

:) لشركة له1)  ملشضشع  الجتم1عي)

 شضشع):

 طعم،)ص1لة.

طريق) :) لتقى   ملقر  الجتم1عي)

غ1ند1 وطريق  لق1هرة،)إق1 ة  ملنزه،)

شقة رقم)21،) لرب1ط.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه1  لنه1ئي.
رأس  مل01):)111.111)درهم  قسمة)

درهم) (111 حصة  ن فئة) (1111 إلى)

للش حدة  حررة كلي1 و شزعة ك1آلتي):

أجل) س1لم  ن  علي  يت   لسيد 

211)حصة)؛

أجل) سرغيني  ن  عمر   لسيد 

211)حصة)؛

 لسيد  صطفى عرب1و1  ن أجل)

251)حصة)؛

 211  لسيد ع1د0 ته1 ي  ن أجل)

حصة)؛

 151  لسيد زهير ح1تم  ن أجل)

حصة.

كمسير) تعيين  تم  (:  لتسيير)

للشركة ملدة غير  حدودة):

 لسيد علي  يت س1لم،) ن جنسية)

 غربية،) زد د بت1ريخ)21)ين1ير)1991،)

ح1 ل لبط1قة  لتعريف  لشطنية رقم)
(،7 رقم) ب1لرب1ط،) ق1طن  (AA24155

ش1رع  أل م  ملتحدة،)أكد 0.

تم  إليد ع  لق1نشني بكت1بة ضبط)

بت1ريخ) ب1لرب1ط    ملحكمة  لتج1رية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)123991.
للخالصة و لبي1ن

24 P

NYAGADI
شركة  حدودة  ملسؤولية
رأس  مل01 : 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي :  لتقى طريق 

غ1ند1 وطريق  لق1هرة إق1 ة  ملنزه 

شقة رقم 21  لرب1ط

بمقت�شى عقد عرفي  حرر بت1ريخ)

25)ين1ير)2122،)تم  التف1ق على وضع)

لشركة  حدودة)  لق1نشن  ألس1�شي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):

 NYAGADI(:(لتسمية  الجتم1عية 
شركة  حدودة  ملسؤولية.

:) لشركة له1)  ملشضشع  الجتم1عي)
 شضشع):

 طعم)-)ص1لة.
طريق) :) لتقى   ملقر  الجتم1عي)
إق1 ة  ملنزه) وطريق  لق1هرة  غ1ند1 

شقة رقم)21) لرب1ط.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه1  لنه1ئي.
درهم) (111.111 (: رأس  مل01)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
كلي1) للش حدة  حررة  درهم  (111

و شزعة ك1آلتي):
أجل) س1لم  ن  علي  يت   لسيد 

184)حصة.
 لسيد عمر سرغيني  ن أجل)183 

حصة.
 لسيد  صطفى عرب1و1  ن أجل)

251)حصة.
 183  لسيد ع1د0 ته1 ي  ن أجل)

حصة.
 لسيد لشيس جي1كلشن  ن أجل)

211)حصة.
 لتسيير):)تم تعيين كمسير للشركة)

ملدة غير  حدودة.
س1لم،) ن) علي  يت   لسيد 
بت1ريخ  جنسية  غربية،) زد د 
لبط1قة) ح1 ل  (،1991 ين1ير) (21
(،AA24155 رقم)  لتعريف  لشطنية 
ش1رع  أل م) (،7 رقم) ب1لرب1ط،) ق1طن 

 ملتحدة أكد 0.
تم  إليد ع  لق1نشني بكت1بة ضبط)
بت1ريخ ب1لرب1ط    ملحكمة  لتج1رية 
21)أبريل)2122)تحت رقم)123992.

للخالصة و لبي1ن

25 P

PARALILA MED
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة بشريك و حد

قر ر  لشريك  لش حد) بمشجب 
تأسيس) تقرر  (22.13.2122 بت1ريخ)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
فإنه1) لذلك  تبع1  و  و حد.) بشريك 

تتكشن  ن  لسيد ليلى  ليشبي.

 PARALILA (: تسمية  لشركة)

MED SARL AU

نش1ط  لشركة):

بيع و شر ء) ش د  لتجميل و  ملش د)

 لشبه صيدلية.

بيع و شر ء) ملعد ت  لطبية.

 ستير د و تصدير.

 3 تجزئة  لشف1ق) (:  قر  لشركة)

  1 عت1ني  تجر) زنقة  (3334 عم1رة)

تم1رة.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

إحد ثه1  لفعلي.

درهم1) (111.111 (: رأس  مل01)

 قسم على)1111)حصة بقيمة)111 

درهم للش حدة.)

ليلى) :) لسيدة   لتسيير  لتشقيع)

 ليشبي.

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بتم1رة   ملحكمة  البتد ئية 

20/04/2022)تحت رقم)136195.
وهذ  بمث1بة  قتطف وبي1ن

26 P

DIVATEL
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك و حد 

رأسم1له1 يبلغ 211.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : زنقة سي1م إق1 ة 

رقم 6  لشقة رقم 3  لرب1ط 

رفع  لرأسم01  الجتم1عي
بت1ريخ  بمقت�شى  د والت 

إن  لجمعية  لع1 ة) (2122 أبريل) (16

غير  لع1دية قد قررت):

رفع  لرأسم01  الجتم1عي  ن)

211.111)درهم إلى)511.111)درهم.

تغيير  ملقر  الجتم1عي للشركة  ن)

»زنقة سي1م إق1 ة رقم)6) لشقة رقم)

 35« (: إلى  لعنش ن  لت1لي) 3) لرب1ط«)

بلشك)N) لط1بق  لث1ني رقم)3) لق1 رة)

 لشم1لية يعقشب  ملنصشر  لرب1ط«.

تشسيع  لنش1ط  الجتم1عي)

للشركة بإض1فة  ركز لالتص01.
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جديد) أس1�شي  نظ1م  وضع  تم 

 رفق ب1لتعديل  عاله.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

ب1لرب1ط بت1ريخ)21)أبريل)2122)تحت)

رقم)123967.
وهذ  بمث1بة  قتطف وبي1ن

27 P

TACOS DE LILLE
 SARL

شركة  ذ ت  سؤولية  حدودة 

 برأسم01 قدره 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : 26  مر  شال1 

 دريس 1 حي  ملسيرة 1 تم1رة

تفشيت  لحصص
في  حضر  لجمع) ج1ء) مل1  تبع1 

بت1ريخ   لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 

14)أبريل)2122)تقرر  1 يلي):

 111 بقيمة) حصة  (51 تفشيت)

طرف) للحصة  لش حدة  ن  درهم 

لص1لح)  لسيدة  حمشد1  ريم 

 لسيدة  لزهيد1 ندى.

 111 بقيمة) حصة  (51 تفشيت)

طرف) للحصة  لش حدة  ن  درهم 

 لسيد علي بشحشش لص1لح  لسيدة)

 لزهيد1 ندى.

 ستق1لة  لسيدة  حمشد1  ريم)

 ن  نصبه1 كمسيرة و تعيين  لسيد)

ي1سر حجشط كمسير جديد للشركة

للشركة) تغيير  لشكل  لق1نشني 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   لى 

بشريك و حد.

وضع نظ1م أس1�شي جديد  رفق)

بم1 سبق  ن  لتعديالت.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (2122 أبريل) (21 بت1ريخ) ( بتم1رة)

رقم7962.
وهذ  بمث1بة  قتطف وبي1ن

28 P.

LA FONCIERE DES ETUDES
SARL AU

شركة  ذ ت  سؤولية  حدودة 
بشريك و حد 

 برأسم01 قدره 111.111 درهم
 ملقر  الجتم1عي : ش1رع  حمد 

 لخ1 س عم1رة 23  لط1بق  الو0
رقم 3  ث1 ة  لكر  ة تم1رة

رفع رأسم01  لشركة
في  حضر  لجمع) ج1ء) مل1  تبع1 
بت1ريخ   لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 

18)أبريل)2122)تقرر  1 يلي):
رفع رأسم01  لشركة  ن)111.111 
1.111.111)درهم بش سطة) درهم  لى)
للشريك  لشحيد)  لحس1ب  لج1ر1 

للشركة.
وضع نظ1م أس1�شي جديد  رفق)

بم1 سبق  ن  لتعديالت.
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2122 21) بريل) بتم1رة بت1ريخ)

رقم7961.
وهذ  بمث1بة  قتطف وبي1ن

29 P

ديش ن  ألست1ذ يشنس  لس1يح

 شثق ب1لد ر  لبيض1ء

سيمو فونسيير
شركة  حدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
SIMO FONCIERE SARL AU

بمقت�شى  د ولة  لجمع  لع1م)
 لغير ع1د1 بت1ريخ)31)ديسمبر)2121،)
قرر  ش1ركش شركة)»سيمش فشنسيير«)
درهم،) (11.111 رأسم1له1) ش.م.م.)
و قره1  الجتم1عي زنقة سمية،)إق1 ة)
 22 3،) لط1بق  لخ1 س،) شهرز د)

ب1مليي،) لد ر  لبيض1ء،) 1 يلي):
ف1طمة) إثب1ت  ستق1لة  لسيدة 
وحيدة) كمسيرة  ستير  ن  ه1 ه1 

للشركة.
 11.111 رفع رأسم01  لشركة  ن)
وذلك) درهم  (1.111.111 إلى) درهم 
بقيمة) جديد  سهم  (9911 بإصد ر)
للسهم  لش حد،) درهم  (111  سمية)

عن طريق  لدفع نقد .

لرأسم01) إثب1ت  لتشزيع  لجديد 
 لشركة وهش ك1لت1لي):

 511.111 يشنس  لس1يح)  لسيد 
ش.م.م،) »سفيمش«) وشركة) درهم 

511.111)درهم.
للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم1عي 
روز ر1) إق1 ة  :) لد ر  لبيض1ء،) إلى)
رقم) 34،) كتب  لشكسشر1  فيس)
ش1رع) (،3 زنقة) جشينمير،) تجزئة  (،3

 ألبط01،)21211.
يشنس  لس1يح) تعيين  لسيد 
وعبد) وإدريس  و لس1دة  حمد 
 له1د1 ط1هر1 جشذ1  دري�شي حسني)
فشنسيير«) »سفيمش  لشركة)  سيرين 

ش.م.م،)ملدة غير  حدودة.
نش1ط  لشركة) وتشسيع  تمديد 

لإلنع1ش  لعق1ر1 بكل أشك1له.
تعديل  لبنشد)3،)4،)6،)7)و15) ن)
 لق1نشن  ألس1�شي للشركة و ملص1دقة)

على تعديله.
بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
بمدينة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
أبريل) (21 بت1ريخ)  لد ر  لبيض1ء،)

2122،)تحت رقم)821711.
لالستخالص و لنشر

30 P

ديش ن  ألست1ذ يشنس  لس1يح

 شثق ب1لد ر  لبيض1ء

تيك برومو
شركة  حدودة  ملسؤولية

TYK PROMO SARL
تأسيس شركة

بت1ريخ عرفي  عقد   بمشجب 
تأسيس) تم  (،2122 و11) 1رس) (11
له1) ذ ت  سؤولية  حدودة،) شركة 

 لخص1ئص  لت1لية):
شركة) برو ش«) »تيك  (:  لتسمية)

 حدودة  ملسؤولية.
في) :) إلنع1ش  لعق1ر1   لهدف)

جميع أنش عه.
:) لد ر  لبيض1ء،)  ملقر  الجتم1عي)
(،34 إق1 ة روز ر1 لشكسشر1  فيس)
1،)تجزئة جشينمير،)زنقة)  كتب رقم)

3،)ش1رع  ألبط01،)21211.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لق1نشن  ألس1�شي.

 1.111.111 :) حدد في)  لرأسم01)

حصة) (111 إلى) درهم،) قسم 

درهم) (111 فئة)  جتم1عية  ن 

للش حدة،)تكتتب وتحرر بأكمله1 على)

 لشكل  لت1لي):

جشطي) ط1هر1   لسيد  حمد 

 دري�شي حسني)334.111)درهم.

جشطي) ط1هر1  إدريس   لسيد 

 دري�شي حسني)333.111)درهم.

 لسيد عبد  له1د1 ط1هر1 جشطي)

 دري�شي حسني)333.111)درهم.

تسير  لشركة ملدة غير) (:  لتسيير)

طرف  لس1دة  حمد)  حدودة  ن 

وإدريس وعبد  له1د1 ط1هر1 جشطي)

 دري�شي حسني.

ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

:) ملنتشج1ت  لص1فية)  ألرب1ح)

جميع) بعد  قتط1ع  للسنة  مل1لية،)

 لنفق1ت  لع1 ة وأعب1ء)أخرى للسنة)

كل  الستهالك1ت) ذلك  في  بم1   مل1لية 

طرف) و الحتي1ط1ت  ملقررة  ن 

 إلد رة،)تكشن  لربح  لص1في.

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

بمدينة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

أبريل) (18 بت1ريخ)  لد ر  لبيض1ء،)

2122)تحت رقم)821574.
لالستخالص و لنشر

31 P

ديش ن  ألست1ذ يشنس  لس1يح

 شثق ب1لد ر  لبيض1ء

سيمو فونسيير
شركة  حدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد

SIMO FONCIERE SARL AU

تفشيت حصص
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

فشتت) (،2121 ديسمبر) و17) (15

 51 ستير،) جمشع) ف1طمة   لسيدة 

في تمتلكه1  حصة  جتم1عية  لتي 
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ش.م.م.)) فشنسيير«) »سيمش  شركة) (
 11.111 رأسم1له1) وحيد  بشريك 
زنقة) و قره1  الجتم1عي  درهم،)
3،) لط1بق) شهرز د) إق1 ة  سمية،)
ب1مليي،) لد ر  لبيض1ء) (22  لخ1 س،)
  SEVIMMO(»لف1ئدة شركة)»سفيمش
-) ملمثلة  ن طرف  سيريه1  لس1دة)
جشطي) ط1هر1  وإدريس   حمد 

 دري�شي حسني.
بت1ريخ عرفي  عقد   بمشجب 
فشتت  لسيدة) (،2121 ديسمبر) (28
حصة) (51 ستير،) جمشع) ف1طمة 
في  لشركة،) له1   جتم1عية  ملتبقية 

لف1ئدة  لسيد يشنس  لس1يح.
بمشجب  حضر  لجمع  لع1م)
ديسمبر) (28 في) غير  لع1د1،) ملؤرخ 
2121،)تمت  ملص1دقة على تفشيت1ت)
 لحصص  الجتم1عية  لس1بقة)
تحشيل  لشكل) وتقرر   لذكر 
 لق1نشني للشركة  ن شركة  حدودة)
إلى شركة) (-  ملسؤولية بشريك وحيد)

 حدودة  ملسؤولية.
بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
بمدينة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
7) 1رس) بت1ريخ)  لد ر  لبيض1ء،)

2122،)تحت رقم)817995.
لالستخالص و لنشر

32 P

OXEA AUDIT & CONSEIL
شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
رأسم1له1 111.111 درهم 

 قر  لشركة : ش1رع ب1ستشر رقم 46 
،  لليمشن –  لرب1ط

س.ت.  لرب1ط 111255
إشع1ر ب1إلد 1ج بين 

 FIDUCIAIRE DES« لشركة 
 EXPERTS COMPTABLES
  »REUNIS - FIDECOM

 OXEA(AUDIT &« و لشركة
»CONSEIL

إبر م) تم  (، عرفي) عقد  بش سطة 
ب1لرب1ط) و الستيع1ب   تف1ق  إلد 1ج 
بت1ريخ)28)فبر ير)2122)،)بين  لشركة)

  »OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«
(، وحيد) شريك  ذ ت  ( ش.م.م.)
درهم،) لك1ئن) (111.111 رأسم1له1)
 قره1  الجتم1عي بش1رع ب1ستشر رقم)
،) ملقيدة) –) لرب1ط) 46،) لليمشن)
ب1لسجل  لتج1ر1 ب1لرب1ط تحت رقم)
 FIDUCIAIRE (« و لشركة) 111255؛)
 DES EXPERTS COMPTABLES
ش.م.م.،) (»REUNIS - FIDECOM
،) لك1ئن) درهم) (251.111 رأسم1له1)
ب1ستشر) بش1رع   قره1  إلجتم1عي 
46،) لليمشن)–) لرب1ط،) ملقيدة) رقم)
تحت) ب1لرب1ط  ب1لسجل  لتج1ر1 
و بمشجبه تقشم  ألولى) (،23947 رقم)
ب1ستيع1ب  لث1نية عن طريق  إلد 1ج).)

أسب1ب  إلد 1ج	 
إر دة) في  هذ   إلد 1ج  يندرج  (-
وإع1دة  لهيكلة  لد خلية) تبسيط 
للمجمشعة  ملكشنة  ن  ألطر ف)
) إلجم1لي) ) لتسيير) ترشيد) بقصد 

ألنشطتهم.)
طرق  إلد 1ج	 

 FIDUCIAIRE DES -)تقشم شركة)
 EXPERTS COMPTABLES REUNIS
لشركة)) بتقد ة  (- FIDECOM
 »OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«
 2.121.391 أ1) أصشله1،)  جمشع 
تتحمل  جمشع) أن  شرط  درهم،)
درهم.) (861.626 أ1) خصش ه1،)
ترتفع  لقيمة  لص1فية) قد  وهكذ  

للتقد 1ت إلى)1.259.765)درهم
-)و ك1فأة لهذه  لتقد ة  لص1فية،)
جديدة) حصة  ((2.111) ألفين) فإن 
 (111) فئة  1ئة) للشركة  ن  ت1بعة 
و حدة،) لكل  إسمية  بقيمة  درهم 
 دفشعة  لقيمة كلي1،)قد يتم إحد ثه1)
 ن قبل  لشركة  لد  جة))على سبيل)
 لزي1دة في رأسم1له1 بمبلغ كلي قدره)

 1ئتي ألف)(211.111))درهم)
-)إن  لشركة  لد  جة،)وهي تملك)
2.499)حصة ت1بعة للشركة)) ملد جة))
للشركة) ت1بعة  حصة  (2.511  ن)
قد) (، هذه  ألخيرة) لرأسم01   ملكشنة 
1.999) ن حصصه1  لخ1صة) تتلقى)
في) أثن1ء) لزي1دة  للشركة   لت1بعة 

رأسم1له1.

 224 وفق  قتضي1ت  مل1دة) (-

لن يتم  لقي1م) (، (95-17  ن  لق1نشن)

للشركة) بتب1د0  لحصص  لت1بعة 

لدى  لشركة)  ملد جة  ململشكة 

بحي1زة) تقشم  ال  ولكي   لد  جة.)

حصصه1  لخ1صة به1  لت1بعة للشركة)

،)فإن  لشركة  لد  جة ستتخلى عن)

(، رأسم1له1) في  في  لزي1دة  حقشقه1 

بقيمة قدره1)199.911)درهم.

ستصبح هذه  لزي1دة) (، وهكذ ) (-

في  لرأسم01  نحصرة في  بلغ  1ئة)

)111))درهم

للتقد ة  لص1فية،) و ك1فأة  (-

(1))جديدة ت1بعة) فإن حصة و حدة)

للشركة  لد  جة لـ)111)درهم بقيمة)

كلي1،)  سمية،) ملدفشعة  لقيمة 

ستصبح  حدثة و خصصة للشريك)

غير  لشركة) في  لشركة  ملد جة 

 لد  جة)

-)وقد يصبح كذلك قسط  إلد 1ج)

 نخفض بثمن  ط1بق للحقشق  لتي)

 OXEA( AUDIT( &« شركة) تقع  لم 

CONSEIL«)به1 وقد تكشن قيمته1)414 

درهـم

يستخلص) ذلك،) عن  وفضال  (-

 ن إلغ1ء) لحصص  لت1بعة للشركة)

في  لك  لشركة  لد  جة،)  ملد جة 

عجز   1لي1 قدره)741.739)درهم

في) تقرير  لتب1د0  تحديد  تم  (-

  (125) وعشرين) وخمسة   1ئة 

للشركة  لخ1صة) ت1بعة  ( حصة)

 FIDUCIAIRE ب1لشركة  ملد جة)

 DES EXPERTS COMPTABLES

REUNIS - FIDECOM)ب1لنسبة مل1ئة)

)111))حصة ت1بعة للشركة  لد  جة))

 . OXEA(AUDIT(&(CONSEIL

-)ستصبح  لشركة  لد  جة  الكة))
وستتسلم حي1زة  ملمتلك1ت و لحقشق)

 ملقد ة)،)على سبيل  إلد 1ج،) بتد ء)

 ن يشم ت1ريخ تحقيق  إلد 1ج.)

هذ   إلد 1ج) سيتم  فعش0  (-

للتص1 يم  لحس1بية) رجعي،) بأثر 

شتنبر) ف1تح  غ1ية  إلى  و لجب1ئية،)

.2121

-)تم إنج1ز عب1ر ت وشروط  تف1ق)

أس1س  لحس1ب1ت) على   إلد 1ج 

للشركتين،)  لسنشية  ألخيرة 

 ملنحصرة على  لتش لي)،)لف1ئدة شركة)

إلى) (»OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«

وب1لنسبة) (، (2121 يشنيش) (31 غ1ية)

 FIDUCIAIRE DES« لشركة)

 EXPERTS COMPTABLES REUNIS

غشت) (31 غ1ية) إلى  (»-FIDECOM

.2121

ه1ته،) لعملية  إلد 1ج  ونتيجة  (-

 FIDUCIAIRE DES (« شركة) فإن 

 EXPERTS COMPTABLES REUNIS
FIDECOM -«) نحلت بقشة  لق1نشن)

بدون تصفية.)

فبر ير) (28 بش سطة قر ر  ؤرخ في)

2122)،)ق1م  لشريك  لشحيد بم1 يلي):)

على  تف1ق  إلد 1ج) -) ملص1دقة 

 لنه1ئي في جميع  قتضي1ته،)

قر ر  لزي1دة في رأسم01  لشركة) (-

 »OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«

بم1ئة)(111))دهـ)،)لنقله  ن  1ئة ألف)

)111.111))درهم إلى  1ئة ألف و 1ئة)

بإحد ث) وذلك  درهم،) ((111.111(

 (111) فئة  1ئة) حصة جديدة  ن 

درهم بقيمة  سمية،) دفشعة  لقيمة)

 OXEA« شركة) لتن1ز0  نظر   كلي1،)

لتخصيص) (»AUDIT( &( CONSEIL

قد) للشركة  لتي  حصصه1  لت1بعة 

تطمح إليه1  ن جر ء)صفته1 كشريكة)

 FIDUCIAIRE DES (« في  لشركة)

 EXPERTS COMPTABLES REUNIS

.»- FIDECOM

هذه  لحصة  لجديدة) إن  (-

سيتم تخصيصه1 للشريك في شركة)

 FIDUCIAIRE DES EXPERTS  «

 COMPTABLES REUNIS -

 OXEA« شركة) غير  ( (»FIDECOM

بش قع  1ئة) (، (»AUDIT(&(CONSEIL

وخمسة وعشرين)(125))حصة ت1بعة)

 (111) للشركة  ملد جة بنسبة  1ئة)

حصة ت1بعة للشركة  لد  جة)،)و لتي)

تم  ستيع1به1 في  لحصص  لقديمة.)
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قر ر تغيير  لتسمية  الجتم1عية) (-

 OXEA( AUDIT( &« لشركة)

و عتم1د  بتد ء) ن) (، (»CONSEIL

(: تسمية  لشركة  لت1لية) يش ه،)

(،(OXEA(–(FIDECOM

-)قر ر نقل  ملقر  الجتم1عي لشركة)))

 »OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«
46،) لليمشن)  ن ش1رع ب1ستشر رقم)

بلشك أ)–) (–(11 –) لرب1ط إلى قط1ع)

(– 3)ش1رع  ملهد1 بن بركة) فيال رقم)

 لرب1ط.)

-)ب1لت1لي)،)تم تعديل  لبنشد)2،)4،)

6)و)7) ن  لنظ1م  ألس1�شي).)

-)تم  نج1ز  إليد ع  لق1نشني بكت1بة)

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

تحت  رجع) (2122 أبريل) (11 في)

 .123695
عن إعالن)

 إلد رة  ملسيرة

33 P

 FIDUCIAIRE DES EXPERTS

 COMPTABLES REUNIS -

FIDECOM
شركة  حدودة  ملسؤولية ، رأسم1له1 

251.111 درهم 

 قر  لشركة : ش1رع ب1ستشر رقم 46، 

 لليمشن –  لرب1ط

س.ت.  لرب1ط 23947

إشع1ر ب1لحل بعد  إلد 1ج بين 
 FIDUCIAIRE DES« لشركة 
 EXPERTS COMPTABLES
  »REUNIS - FIDECOM

 OXEA(AUDIT &« و لشركة
»CONSEIL

إبر م) تم  عرفي،) عقد  بش سطة 

ب1لرب1ط) و الستيع1ب   تف1ق  إلد 1ج 

بت1ريخ)28)فبر ير)2122)،)بين  لشركة)

 »OXEA( AUDIT( &( CONSEIL«

(، وحيد) شريك  ذ ت  ( ش.م.م.)

درهم،) لك1ئن) (111.111 رأسم1له1)

ب1ستشر) بش1رع   قره1  الجتم1عي 

46،) لليمشن)–) لرب1ط،) ملقيدة رقم)

)ب1لسجل  لتج1ر1 ب1لرب1ط تحت رقم)
 FIDUCIAIRE (« و لشركة) 111255؛)
 DES EXPERTS COMPTABLES
ش.م.م.،) (»REUNIS - FIDECOM
درهم،) لك1ئن) (251.111 رأسم1له1)
ب1ستشر) بش1رع  (  قره1  إلجتم1عي)
46،) لليمشن)–) لرب1ط،) ملقيدة) رقم)
تحت) ب1لرب1ط  ب1لسجل  لتج1ر1 
و بمشجبه تقشم  ألولى) (،23947 رقم)
ب1ستيع1ب  لث1نية عن طريق  إلد 1ج).)
غير  لع1د1) ق1م  لجمع  لع1م 
 ملنعقد في)28)فبر ير)2122)،)بم1 يلي):)

*) ملص1دقة على):)
) لنه1ئي في جميع) -) تف1ق  إلد 1ج)

 قتضي1ته)؛)
عليه،) ينص  -) إلد 1ج  لذ1 
 FIDUCIAIRE(«(بمشجبه))تقشم شركة
 DES EXPERTS COMPTABLES
شركة) (»REUNIS - FIDECOM
إد 1ج) على سبيل  بتقد ة   د جة،)
 OXEA( AUDIT( &« شركة) إلى 
CONSEIL«،) لشركة  لد  جة،)
ذ ته1  مل1لية،) ألصش0)  جمشع 

و لخصشم
دون) قر ر  لحل  ملسبق،) (*
 FIDUCIAIRE (« لشركة)  لتصفية،)
 DES EXPERTS COMPTABLES
بحيث) (»REUNIS - FIDECOM
تتحمله1) ( هذه  لشركة) خصشم  أن 
 OXEA AUDIT« شركة) ب1لك1 ل 
و ألسهم  ملحدثة) (»&( CONSEIL
قبل  لشركة) رأسم1له1  ن  لزي1دة 
 FIDUCIAIRE DES EXPERTS  «
 COMPTABLES REUNIS -
تخصص  ب1شرة) (»FIDECOM
 OXEA (« للشريكة  لشحيدة لشركة)

.»AUDIT(&(CONSEIL
على) و فق  لجمع  لع1م 
فبر ير) (28 بت1ريخ)  تف1ق  إلد 1ج،)
عملية) أصبحت  ولقد  (،2122
وحل  لشركة)  إلد 1ج  ملذكشرة 
 FIDUCIAIRE DES EXPERTS«
 COMPTABLES REUNIS -
FIDECOM«)،)س1ري1  ملفعش0 إلى هذ )

 لت1ريخ.)---

تم  نج1ز  إليد ع  لق1نشني بكت1بة)
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
تحت  رجع) ( (2122 أبريل) (11 في)

 .123696
عن إعالن)

 إلد رة  ملسيرة
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EWOLF
شركة  ألسهم  ملبسطة، رأسم1له1 

111.111 درهم
 قر  لشركة :  حج  ألبط01 رقم 15 

–  لشقة 4 – أكد 0 –  لرب1ط
س.ت.  لرب1ط

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب1لرب1ط)
في)24)ين1ير)2122،))تم إنج1ز  لنظ1م)
لشركة  ألسهم  ملبسطة)  ألس1�شي 

 ميز ته1 ك1لت1لي):)
 لتسمية)):)إن تسمية  لشركة هي)

  eWolf
 لصفة  لق1نشنية):))شركة  ألسهم)

 ملبسطة))
غرض  لشركة) يهدف  (:  لغرض)

ب1ملغرب وب1لخ1رج إلى):)
خد ة) لكل  -) العتم1د  لخ1رجي 
إد رية وخ1صة في شؤون  لسكرت1رية،)
إدخ01  لبي1ن1ت،) لتسشيق،) ملح1سبة)

و إلد رة  مل1لية)؛)
-)جميع خد 1ت  ملششرة و لدعم)
لألفر د و ملق1والت،)وكل هيئة ع1 ة أو)
على  إلستر تيجية،) خ1صة،) نصب 
و لتنظيم،)وإد رة  ألعم01،)و لتسيير،)
وأنظمة  علش 1ت،)و ملش رد  لبشرية،)
و لتسشيق و لتش صل،) ن  لتصميم)

إلى  لتنفيذ)؛)
أخذ،) قتن1ء،) ستغال0 (- 
و لبر ء ت) أو تفشيت كل  ألس1ليب،) (
وحقشق  مللكية  ملعنشية  ملتعلقة)

به1ته  ألنشطة))؛
غير) أو  -) ملس1همة  ملب1شرة 
 ملب1شرة للشركة في جميع  لعملي1ت)
أو  لعق1رية   مل1لية،) ملنقشلة 
أو  لصن1عية) أو  ملق1والت  لتج1رية  (
 لتي قد ترتبط بغرض  لشركة أو بكل)

غرض  م1ثل أو  قرون به)؛)

ك1نت) كيفم1  جميع  لعملي1ت  (-
 س1همة))في إنج1ز هذ   لغرض.)

حدد  قر  لشركة) (:  قر  لشركة)
بمحج  ألبط01 رقم)15)–) لشقة)4)–)

أكد 0)–) لرب1ط.)
في) حددت  دة  لشركة  (:  ملدة)
سنة  بتد ء) ن يشم تقييده1 في) (99

 لسجل  لتج1ر1))
رأسم01) حدد  (: رأسم01  لشركة)
 (111.111) ألف) في  1ئة   لشركة 
(1111))سهم) ،) جزأ إلى ألف) درهم)
 ن فئة  1ئة)(111)))درهم)،) دفشعة)
 لقيمة كلي1 و كتتبة ب1لك1 ل  ن قبل)

 لشريكة  لشحيدة.
(،2122 24)ين1ير) :)بت1ريخ)  لرئ1سة)
قرر  لشريك  لشحيد تعيين  لرئيسة)

 ألولى للشركة ملدة غير  حدودة):)
 AMW HEALTH« شركة)

»INVESTMENT
  2.135.111 رأسم1له1) ش.م.م.)

أورو
دو  1ني) :) حج   قر  لشركة)
لش-) (– 78181) شنتينيي) (– (41 رقم)

بروطشنش
165 427 819))س.ت.ش فيرس11

 لسنة  مل1لية للشركة):
للشركة  دة) سنة  1لية  لكل 
تبتدئ  ن ف1تح شتنبر وتنتهي) سنة،)
في و حد و ثالثين غشت  ن كل سنة.))
و ستثن1ئي1 فإن  لسنة  مل1لية  ألولى)
تقييد  لشركة) يشم  تبتدئ  للشركة 
في) وستنتهي   في  لسجل  لتج1ر1،)

31)غشت)2122.
 لربح):)

بعد  لتخصيص1ت  لق1نشنية)
يتم) ب1لنظ1م  ألس1�شي،) أو  لخ1صة 
 الحتف1ظ ب1لرصيد للشريك  لشحيد)
حسب قر ره،) 1 عد   ملب1لغ  لتي يقرر)
تخصيصه1) أو  جديد  ترحيله1  ن 
أ ش 0) عدة  أو  إلى  01  حتي1طي 

 حتي1طية  ستثن1ئية.)
شرط  ملش فقة):)

إن تفشيت1ت  ألسهم للغير أو لف1ئدة)
شريك و حد)،)تخضع ملش فقة أغلبية)
أصش ت  لشرك1ء) لذين) أرب1ع  ثالث 

يتشفرون على حق  لتصشيت.
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تم  نج1ز  إليد ع  لق1نشني بكت1بة)

 لضبط ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط في)

11)أبريل)2122)تحت رقم)123668. 

ب1لسجل) تقييد  لشركة  تم 

  2122 أبريل) (11  لتج1ر1 ب1لرب1ط في)

تحت رقم)159343. 
عن إعالن)

 إلد رة  ملسيرة

35 P

HOME GARDE
SARLAU

بمقت�شى جمع ع1م  ستثن1ئي حرر)

في  لرب1ط)2022/04/21)قرر  لشريك))

 HOME GARDE للشركة)  لشحيد 

ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد  1 يلي):))

طرف) حصة  ن  (1111 تفشيت)

إلى  لسيد) هش1م  لقمشس  (  لسيد)

غزالن  يت ن1صر.

 ستق1لة  لسيدة هش1م  لقمشس)

 ن  نصبه1 كمسيرة للشركة.

ن1صر) تعيين  لسيدة غزالن  يت 

كمسيرة وحيدة للشركة.

و13) ن) (7 (،6 تعديل  ملش د)

 لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

تحت)124161)بت1ريخ)2022/04/22.

36 P

TUNINGBLOG
SARLAU

ع1م  ستثن1ئي) جمع  بمقت�شى 

 .2022/04/21 في  لرب1ط) حرر 

للشركة) ) لشحيد  قرر  لشريك)

ذ ت) ش.م.م  (TUNINGBLOG

 لشريك  لشحيد  1 يلي):))

طرف) حصة  ن  (111 تفشيت)

ع1د0 بشزيد إلى  لسيد عبد) (  لسيد)

 ملغيت بشكرين.

 ستق1لة  لسيد ع1د0 بشزيد  ن)

 نصبه كمسير للشركة

تعيين  لسيد))عبد  ملغيت بشكرين)

كمسير وحيد للشركة.

و13) ن) (7 (،6 تعديل  ملش د)
 لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
تحت)124161)بت1ريخ)2022/04/22.
37 P

MGK INVEST
SARLAU

عرفي  حرر)) عقد  بمقت�شى 
18/04/2022)تم تكشين نظ1م أس1�شي)
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد خص1ئصه1 ك1لت1لي):
 MGK INVEST(:(لتسمية 

 لهدف):)تم1رس  لشركة  ألهد ف)
 لت1لية):)

تطشير  ملش1ريع  لسي1حية.
إد رة  لفن1دق.

أشغ01  ختلفة.
زنقة  بر هيم) (:  ملقر  الجتم1عي)
حي) (2 شقة) (56 عم1رة)  لرود ني 

 ملحيط  لرب1ط.
 111.111 (: رأس  مل01  الجتم1عي)
كل) قيمة  حصة  (1111 إلى)  قسم 

و حدة)111)درهم.
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد  مل1 شن)
لبط1قة  لتعريف)  غني  لح1 ل 
كمسير) (AB183139 ( رقم)  لشطنية 

وحيد للشركة وملدة غير  حدودة.
وضع) تم   إليد ع  لق1نشني 
كت1بة  لضبط) لدى   مللف  لق1نشني 
ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)

 لسجل  لتج1ر1)159693.
38 P

EL FATH RECOUVREMENT
تأسيــــــــــس شركة 

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (15/03/2022
شريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد تحمل  لخص1ئص  لت1لية):
 EL FATH (:  لتسمية)

RECOUVREMENT
تحصيل  لديشن،) (:  لهدف)
 لخد 1ت  مل1لية،) الستش1ر ت)

 لتج1رية.

 ملقر  الجتم1عي):) لط1بق  ألو0 رقم)

94)شقة رقم)2)ش1رع  لزرقطشني حي)

 لنهضة تم1رة.
في  بلغ) حدد  (: رأسم01  لشركة)

 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111

قسمة  جتم1عية  ن فئة)111)درهم)

للش حدة.

 1111 بنعي�شى  لعس1لي)  لسيد 

حصة.

بنعي�شى) عين  لسيد  (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير   لعس1لي 

 حدودة.

 دة  لشركة):)99)سنة.

ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

 7921 رقم) تحت  بتم1رة   البتد ئية 

بت1ريخ)18/04/2022.
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BUILDING INTER-PRO شركة
ش.م.م

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لرب1ط)

تأسيس) تم  (2122 أبريل) (6 بت1ريخ)

شركة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):

 BUILDING شركة) (:  لتسمية)

INTER-PRO

شركة   :  لصفة  لق1نشنية 

 حدودية  ملسؤولية.

 لهدف  الجتم1عي : 

 ألشغ01  ملتنشعة للبن1ء.

أشغ01  لتهيئة.

ت1جر.
رأسم01) حدد  (: رأسم01  لشركة 

بقيمة) درهم  (111.111 في)  لشركة 

درهم) (111 فئة) سهم  ن  (1111

للسهم،)في  لك كل  ن):

 511 بحم1د  حمد)  لسيد  يت 

سهم)51.111)درهم.

 511 ي1سين) بحم1د   لسيد  يت 

سهم)51.111)درهم.

زنقة   ،14  :  ملقر  الجتم1عي 

 الشع1ر1 شقة رقم 4 أكد 0  لرب1ط.

ي1سين  عين  لسيد   :  لتسيير 

 يت بحم1د  سير  للشركة ملدة غير 

 حدودة.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1 إال إذ )

حصل فسخ أو   تد د.

ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)

سنة  1) كل  ديسمبر  ن  (31 إلى)

ت1ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1 وتنتهي)

في)31)ديسمبر)2122.

تم  إليد ع  لق1نشني للشركة بت1ريخ)

21)أبريل)2122)تحت رقم)124121.

في  لسجل) تسجيل  لشركة  وتم 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لتج1ر1 

ب1لرب1ط تحت رقم)159661) ن نفس)

 ليشم.
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AUDITCLOUD MAROC
 LOT 15 SECTEUR 14 AVENUE

ADDOLB HAY RIAD RABAT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 وذ ت  لشريك  لش حد
رأسم1له1 : 9.211.111 درهم

 ملقر  إلجتم1عي : قط1ع 14، تجزئة 

Y5،  لط1بق  ألر�شي، ش1رع  لدلب 

حي  لري1ض  لرب1ط

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 

(،2122 أبريل) (11 بت1ريخ) ب1لرب1ط 

لشركة) تحيين  لنظ1م  ألس1�شي  تم 

حيث (AUDITCLOUD MAROC 

) 1 يلي):

 AUDITCLOUD (:  سم  لشركة)

.MAROC

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

وذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لش حد.

(،14 قط1ع) (:  قره1  إلجتم1عي)

ش1رع) Y5،) لط1بق  ألر�شي،) تجزئة)

 لدلب حي  لري1ض  لرب1ط.
درهم) (9.211.111 (: رأسم1له1)

92111)حصة إجتم1عية)  شزعة إلى)

تعشد) للش حدة  درهم  (111 بقيمة)

ي1سين فز ز1،) غربي) للسيد  حمد 

للبط1قة  لشطنية)  لجنسية  لح1 ل 
.CT811971(رقم
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:) ر جعة) غرض  لشركة)

حس1ب1ت  لشرك1ت) وتنظيم  وتقديم 

و ملؤسس1ت.

وصدق) على  نتظ1م  يشهد 

 مليز ني1ت  لعمش ية وبي1ن1ت  لدخل)

و ملح1سبة و لب1ي1ن1ت  مل1لية.

إلبد ء) أخرى  شه1دة  أ1  إصد ر 

حس1ب1ت  لشرك1ت) في   لرأ1 

و ملؤسس1ت.

 م1رسة  همة  ملدقق.

 م1رسة و جب1ت  دقق حس1ب1ت)

 لشرك1ت.

 حلل و نظم نظم  ملح1سبة.

به1) و الحتف1ظ  فتح  لحس1ب1ت 

و ر قبته1) و ركزيته1  وتصحيحه1 

وإغالقه1.

و لقي1م) و آلر ء) تقديم  ملششرة 

وضريبي) ق1نشني  ط1بع  ذ ت  بأعم01 

يتعلق) وتنظيمي  و 1لي  و قتص1د1 

بحي1ة  لشرك1ت و ملؤسس1ت.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99: أ ده1)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج1ر1.

يسير  لشركة) (: تسيير  لشركة)

خبير) فيز ز1،) ي1سين   لسيد  حمد 

 ح1سب ح1صل على دبلشم  لدولة في)

 لخبرة  ملح1سبية.

 ر قب حس1ب1ت  لشرك1ت  غربي)

) لح1 ل للبط1قة  لشطنية)  لجنسية)

رقم)CT811971)ملدة غير  حدودة.

تلتزم) (: للشركة) تحديد  إل ض1ء)

يخص  ع1 الته1) كل  1  في   لشركة 

بإ ض1ء) سيره1  لسيد  حمد ي1سين)

) لح1 ل) فيز ز1  غربي  لجنسية)

 CT811971 رقم) للبط1قة  لشطنية 

ملدة غير  حدودة.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

عدد) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.123965
للتلخيص و لنشر
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AQUARIUS NAUTIC
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة بشريك و حـد
بمقت�شى عقد عرفي بت1ريخ ف1تح)

وضع  لق1نشن) تم  ( (2122  1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت) و حد  بشريك   حدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):)

. AQUARIUS NAUTIC((:(إلســـم 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 سؤولية  حدودة بشريك و حـد.

(، :) لتمثيل)  لهدف  الجتم1عي)

 لتج1رة لجميع  ملركب1ت ذ ت  حرك))

كش د،) در ج1ت  سكشتر ت  لبح1ر،)

و شتق1ته1،) قطع  لغي1ر،) لزيشت 

وجميع  نتشج1ت  لسال ة)  ملالبس 

غير) أو  عالقة  ب1شرة  له  وكل  1 

 ب1شرة بكل  1 سبق ذكره  ن أجل)

لتنمية) تشفير  لظروف  ملن1سبة 

وتطشير  لشركة.

اللة) ش1رع  (61 (:  ملقر  الجتم1عي)

ز وية  صطفى  ملع1ني،)  لي1قشت 

 لط1بق  لث1ني،)رقم)62) لد ر لبيض1ء.)

 111.111,11 (: رأس  01  لشركة)

درهم  قسمة إلى)1111)حصة بثمن)

111,11)درهم للحصة):)

  1111 ( بريخ) ) حمد  - لسيد)

حصة.

99)سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (:  لـمــدة)

 لتأسيس.)

 لسنة  الجتم1عية):) لسنة  ملدنية)

31)ديسمبر  ن كل)  ن ف1تح ين1ير إلى)

سنة.

تعيين  لسيد) تم  لقد  (:  لتسـييــر)

كمسير وحيد للشركة) ( (  حمد بريخ)

ملدة غير  حدودة.

 إليد ع  لق1نشني):)تم لدى  ملحكمة)

بت1ريخ) ب1لد ر لبيض1ء)   لتج1رية 

 13111 )تحت عدد) (2122 11) بريل)

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  وتم 

 لتج1ر1 تحت عدد)539665. 
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AUTO SUNNY

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة بشريك و حـد

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  لق1نشن) تم  ( (2122 ين1ير) (31

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت) و حد  بشريك   حدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):)

. AUTO  SUNNY:(إلســـم 

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 سؤولية  حدودة بشريك و حـد.

 لهدف  الجتم1عي):

أعم01  الصالح1ت  مليك1نيكية)

للسي1ر ت  ع صب1غته1.

جميع) هي1كل  وتركيب  صي1نة 

 ملركب1ت.

جميع  مللحق1ت) (: وبيع) تسشيق 

وقطع  لغي1ر  ملتعلقة) و ملعد ت 

ب1لسي1ر ت،)جميع أنش ع  لشقشد و ش د)

 لتشحيم و نتج1ت  لصي1نة،))وكل  1)

له عالقة  ب1شرة أو غير  ب1شرة بكل)

 1 سبق ذكره  ن أجل تشفير  لظروف)

 ملن1سبة لتنمية وتطشير  لشركة.

بالد  لنفخة)) (:  ملقر  الجتم1عي)

د ربشعزة)),) لد ر  لبيض1ء.)

 111.111,11 (: رأس  01  لشركة)

درهم  قسمة إلى)1111)حصة بثمن)

111,11)درهم للحصة):)

  1111 ( عنتر1) عمر  ( - لسيد)

حصة.

99)سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (:  لـمــدة)

 لتأسيس).

 لسنة  الجتم1عية):) لسنة  ملدنية)

31)ديسمبر  ن كل)  ن ف1تح ين1ير إلى)

سنة.

تعيين  لسيد) تم  لقد  (:  لتسـييــر)

كمسير وحيد للشركة) ( ( عمر عنتر1)

ملدة غير  حدودة.

 إليد ع  لق1نشني):)تم لدى  ملحكمة)

بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 

 11) بريل)2122))تحت عدد)13111 

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  وتم 

 لتج1ر1 تحت عدد)539667. 
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 LE PARTENAIRE AU

QUOTIDIEN

SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 

ب1لرب1ط) (2122 ين1ير) (25 بت1ريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

تحمل) وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):

 LE PARTENAIRE AU (:  لتسمية)

.QUOTIDIEN SARL AU

بدون  كر ء  لسي1ر ت   :  لهدف 

س1ئق.

ش1رع   18  :  لعنش ن  لتج1ر1 

تنسيفت شقة 3 أكد 0  لرب1ط.

 لرأسم01 : حدد رأسم01  لشركة 

إلى  درهم  قسمة   111111.11 في 

درهم   111.11 بقيمة  حصة   1111

في  لكية  لسيدة  يم1ن  للحصة 

 لصم1ر.

 لتسيير : تم تعيين  لسيدة سم1ر 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة   يم1ن 

 حددة.

 ملدة :  دة عمر  لشركة 99 سنة 

 ن ت1ريخ  لتأسيس  لنه1ئي.

ين1ير  ف1تح  :  ن   لسنة  مل1لية 

سنة  1  كل  ديسمبر  ن    31 إلى 

ت1ريخ  تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

ب1لسجل  لتج1ر1  تم  لتقييد 

ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم 

158695 بت1ريخ 15  1رس 2122.
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SOFISCOM

SARL AU

COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE

 ASSISTANCE(&COACHING(FISCAL(ET

 COMPTABLE

 ETUDE ET CONSEIL EN MATIERE

D’INVESTISSEMENT

 ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI LORS

DES CONTROLES FISCAUX

 IMM N°23 AVENUE BIN EL OUIDANE

APT N°7 2EME ETAGE AGDAL RABAT

TEL : 15.37.77.13.15

16.62.53.13.15

 FIRST STEPS PRESCHOOL
PRIVE

S.A.R.L AU
تصفية  لشركة

إثر  د ولة  لجمعية  لع1 ة) على 
 2122 أبريل) (6 بت1ريخ)  إلستثن1ئية 
 FIRST STEPS قرر  س1همش  شركة)
ش.د.م.م) (PRESCHOOL PRIVE
بشريك وحيد،)و لتي يشجد  قره1 ب))

21)زنقة  يت عط1ب  لرب1ط  1 يلي):
بعد) تقرير  ملصفي  على   ملش فقة 
جميع) عن  تقرير  ملصفي  سم1ع 
قر ءة) وبعد  عملي1ت  لتصفية 
بت1ريخ)  لحس1ب1ت  لخت1 ية  ملغلقة 

31) 1رس)2122)يتم  عتم1د تقريره.
أنهت) صالحي1ت  ملصفي  إنته1ء)

 ملصفية  همته1  ملكلفة به1.
إبر ء)ذ ة  ملصفي نتيجة للقر ر ت)
ذ ة  ملصفي عن) إبر ء) تم   ملتخذة،)

إد رته1  عتب1ر   ن)31) 1رس)2122.
ت1ريخ إقف01  لتصفية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)124192 

بت1ريخ)25)أبريل)2122.
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انطيرناسيونال توريزم  كار
 INTERNATIONAL TOURISME

CARS
شركة  جهشلة  السم 

رأسم1له1  الجتم1عي : 111.111. 26
 ملقر  الجتم1عي :  لشقة رقم 1 إق1 ة 

179  لسع1دة 
 ر كش -  ملغرب

رقم  لسجل  لتج1ر1 : 6697
إشع1ر بتخفيض رأس  مل01 بإع1دة 

شر ء وإلغ1ء 219.971 سهم

غير) قررت  لجمعية  لع1 ة 

 2122 ين1ير) (17  لع1دية  ملنعقدة في)

(،
ً
صب1ح1 تم1م  لس1عة  لت1سعة  في 

وبعد  الستم1ع إلى تالوة تقرير  جلس)

وتقرير  دقق  لحس1ب1ت،)  إلد رة 

و حد) بمبلغ  رأس  مل01  تخفيض 

درهم) (21.997.111.11 قدره)

وب1لت1لي تخفيضه  ن قيمته1  لح1لية)

إلى) درهم  (26.651.111.11  لب1لغة)

طريق) عن  درهم  (5.653.111.11

بقيمة) سهًم1  (219.971 إع1دة شر ء)

سهم،) لكل  درهم  سمي  (111.11

وتشزيع1ت  ألرب1ح  لح1لية وقت إع1دة)

درهم للسهم) (111.11 بسعر)  لشر ء)

 لش حد.

تلغى  ألسهم) بمجرد  سترد ده1،)

و لحقشق) ستكشن  شضشعه1   لتي 

وجه  لخصشص) وعلى  به1   ملرتبطة 

 لحق في  ألرب1ح للسنة  مل1لية  لح1لية.

غير) قررت  لجمعية  لع1 ة 

سيكشن) للق1نشن،) وفًق1  أنه   لع1دية 

للمس1همين فترة ثالثين يشً 1  ن نشر)

هذ   إلشع1ر لتقديم طلب  السترد د)

إلى  جلس  إلد رة.

غير) قررت  لجمعية  لع1 ة 

إقر ر  جلس) لشرط  وفًق1   لع1دية،)

 209،970 وإلغ1ء) ب1سترد د   إلد رة،)

وكذلك) عليه1  ) ملنصشص 
ً
سهم1

 لتخفيض  ملرتبط برأس  مل01،) 1دة)

على) تعديل  الرتب1ط  سيتم   ش د 

 لنحش  لت1لي:

 مل1دة)(7))رأس  مل01):

بمبلغ) رأس  مل01  تحديد  تم 

وهي  قسمة) درهم.) (5،653،000.00

بقيمة  سمية) (
ً
سهم1 (56531 إلى)

للسهم،) دفشعة) درهم  (111.11

ب1لك1 ل و ن نفس  لفئة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط للمحكمة  لتج1رية بمر كش)

وذلك تحت) (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

رقم))41711122111381.
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إمرالين أوبتيك
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة  
في))) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم وضع  لق1نشن) (، (2122 ( 15أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية:)

 لتسمية:)إ ر لين أوبتيك.

 ملشضشع  الجتم1عي:

أخص1ئي نظ1ر ت و فحص  لنظر)

عدس1ت).

حسب) وبيع  لنظ1ر ت  إنش1ء)

إلى) تهدف  وبيع سلع  تشزيع   لطلب،)

قصشر  لبصر،) أو  عيشب  تصحيح 

و مللحق1ت) وبيع  ألجهزة  إنش1ء)

 لخ1صة ب1لبصري1ت.

وخد 1ت) نش1ط  بيع1ت  أ1 

و لنظ1ر ت) في  ج01  لبصري1ت 

 لشمسية و لري1ضية و لعلمية).

تركيب  عد ت  لعدسة)

 لتصحيحية.

و إلط1ر ت) بيع  عد ت  لعدسة 

و لنظ1ر ت  لشمسية.

تنظيف  لنظ1ر ت،)  نتج1ت 

 لعدس1ت  لالصقة،) نتج1ت)

تنظيف  لعدس1ت،) لحب01،)

 لسالسل،) ملن1ظير،) حطة  لطقس،)

علبة نظ1ر ت.

 ت1جر  لبيع ب1لتجزئه للبصري1ت.

 ملقر  الجتم1عي:) تجرفي  لط1بق)

 الر�شي)(حسنية)4))زنقة وجدة عم1رة)

 خال  لحي  لصن1عي أك1دير.))

سنة  ن) (99 في) حددت  ) ملدة:)

ت1ريخ تأسيس  لشركة  لنه1ئي.

حدد)  لرأسم01  الجتم1عي:)

درهم) ( ( (111.111.11 في)  لرأسم01 

حصة  جتم1عية) (1111  قسمة إلى)

 ن قيمة)111)درهم لكل حصة.

 ملشكة للسيدة سن1ء) لحم�شي:)

قيمة) حصة  جتم1عية  ن  (1111

بمس1همة) حصة  لكل  درهم  (111

قدره1)(111.111.11)درهم).))

تم تعيين للسيدة سن1ء)  لتسيير:)

غير) ملدة  للشركة  ) سيرة   لحم�شي)

 حددة.

ب1لنسبة للتشقيع):

صحيح)) ( بشكل) ( ) لز ة)  لشركة)

بتشقيع))وحيد))للسيدة سن1ء) لحم�شي)

 ع  لحق في إ ك1نية تعين  مثل له1.

ف1تح) تبتدئ  ن  (  لسنة  مل1لية:)

ديسمبر  ن كل) (31 ين1ير و تنتهي في)

سنة.)

كت1بة) لدى  تم  اليد ع  لق1نشني 

ب1ڭ دير) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

رقم) تحت  ( (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

. 119488

47 P

STE.GSLHT
ش.م.م

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 

قد) (،2122 أبريل) (14 بت1ريخ) بسال،)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

.GSLHT(:(لتسمية 

 لهدف  إلجتم1عي):

نقل  لبض1ئع.

أشغ01  لبن1ء.
 511111.11 (: رأسم01  لشركة)

حصة  ن) (5111 إلى) درهم  قسمة 

فئة)111)درهم للحصة  لش حدة.

 5111 حعبي)  لسيد  صطفى 

حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.

 ملقر):)قط1ع  لنهضة زنقة  القد م)
رقم)147)إق1 ة)2) لعي1يدة سال.

 ملسير):) لسيد  صطفى حعبي.
ب1لسجل) رقم  لتقييد 

 لتج1ر357971.

48 P
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SO.MI.LAS
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ش.ذ.م.م.ش.و

ذ ت  لرأسم01 : 111.111.11 درهم
 قره1  إلجتم1عي : رقم 31  لشقة 
رقم 8 زنقة  شال1  حمد  لشكيلي 

حس1ن  لرب1ط
بعد  د ولة  لجمع  لع1م)
 إلستثن1ئي ليشم)25)فبر ير)2122)قرر)
ووضعه1) للشركة   لتفكيك  ملسبق 

على  لتصفية.
كمأ شر) عين  لجمع  لع1م 
للتصفية  لسيدة حفيظة  لع1صمي)
بجميع) تمتعيه1  للشركة  ع  كمسيرة 
عملية) إنه1ء) قصد   لصالحي1ت 
و ألصش0) وتحقيق  ملش رد   لتصفية 

 ملشجشدة.
 31 رقم) في  حدد  قر  لتصفية 
زنقة  شال1  حمد) (8 رقم)  لشقة 

 لشكيلي حس1ن  لرب1ط.
بكت1بة) (: تم  اليد ع  لق1نشني)
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
رقم) تحت  (2122 أبريل) (18 بت1ريخ)

.123893
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 STE. ECOLE PRIVEE EL
KAWTAR SKHIRAT

SARL AU
 تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي  سجل في ( 
 6)ديسمبر)2121)وفي إط1ر عملية تغيير)
 لشكل  لق1نشني للشركة  ن شخص)
طبيعي إلى شخص  عتب1ر1،)تم إنش1ء)
ذ ت  سؤولية  حدودة  ن) شركة 

شريك و حد ب1لخص1ئص  لت1لية):
 STE. ECOLE PRIVEE (:  لتسمية)

.EL KAWTAR SKHIRAT SARL AU
درهم) (111.111 (: رأس  مل01)
 قسمة على)1111)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة.
17)تجزئة  لد خلة) (:  قر  لشركة)

 لصخير ت.

:) لتعليم) هدف  ملؤسسة)

 إلبتد ئي.

 لشريك  لشحيد للشركة):

 لسيدة شبشكي ليلى.

 ملسيرة  لشحيدة للشركة ملدة غير)

 حدودة  لسيدة شبشكي ليلى.

 136137 رقم)  لسجل  لتج1ر1 

ب1ملحكمة  إلبتد ئية بتم1رة.

ب1ملحكمة) (: تم  اليد ع  لق1نشني)

أبريل) (14 بت1ريخ) ( بتم1رة)  إلبتد ئية 

2122)تحت رقم)7918.
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TEAM MECANIQUE
تأسيس 

 SIEGE(SOCIAL : 133. BD(OKBA

 BNOU(NAFIA 3EME(ETAGE(HAY

MOHAMMADI CASABLANCA

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 

(،2122 في ف1تح أبريل) ب1لد ر لبيض1ء)

لشركة) أس1�شي  ق1نشن  تحرير  تم 

 حدودة  ملسؤولية خ1صيته1 ك1لت1لي):

.TEAM MECANIQUE(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.

 لهدف):)صي1نة وإصالح  لسي1ر ت)

و آلآلت.
11)زنقة  لحرية) (:  ملقر  إلجتم1عي)

 لط1بق)3)شقة)5) لد ر لبيض1ء.

 ملدة):)99)سنة).

111111)درهم  شزع) (:  لرأسم01)

بقيمة) إجتم1عية  حصة  (1111 على)

111)درهم للش حدة  كتتبت وقسمت)

ك1لت1لي):

 511 بن  لرف1س) رشيد   لسيد 

حصة.

 لسيد  حمد  مل1لكي)511)حصة.

للسيد) أسند  لتسيير  (:  لتسيير)
أحمد) و لسيد  بن  لرف1س  رشيد 

ب1عتم1د) غير  حدودة  ملدة   مل1لكي 

 لتشقيع  ملشترك لهم1.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر.)

بكت1بة) (: تم  اليد ع  لق1نشني)

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

ب1لد ر لبيض1ء)بت1ريخ)21)أبريل)2122 

تحت رقم)822154) لسجل  لتج1ر1)

رقم)541935.
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AMWAJ SHOP

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

تبع1 للعقد  لعرفي بت1ريخ)14)أبريل)

2122،)تم وضع قش نين  لشركة ذ ت)

 ملميز ت  لت1لية):

.AMWAJ SHOP(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملشضشع):)

تج1رة  ألسم1ك.

تخزين،) بيع،) ستغال0،) شر ء،)

وتجميد ونقل  ألسم1ك إلخ....

تجزئة  شال1) (:  ملقر  لرئي�شي)

رشيد  جمشعة ف رقم)113) لعيشن.

في  بلغ) حدد  (:  لرأسم01)

إلى) درهم  قسمة  (111.111.11

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

للش حدة  قسمة ك1آلتي):)

 لسيد  لعربي طير1)334)حصة.

 333 سمير  يت  خرو)  لسيد 

حصة.

 333 ب1ش) فيصل  يت   لسيد 

حصة.

طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

 لعربي طير1.

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

 لضبط ب1ملحكمة  إلبتد ئية ب1لعيشن)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (22 بت1ريخ)

وتم تسجيله1 ب1لسجل) (2022/1124

 لتج1ر1 تحت  لرقم  لتحليلي عدد)

.41297
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COPRIM MAROC
S.A.R.L

تعديالت ق1نشنية
إثر  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي) على 

 COPRIM MAROC ملس1هم شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

درهم) (111.111.11 رأسم1له1)  لب1لغ 
 181 و لك1ئن  قره1 ش1رع  كة،)رقم)

 كرر  لعيشن تقرر):

وهي) حصة  (11.111 تفشيت)

حصص  لسيدة  بتس1م)  جمشع 

سعيد) لف1ئدة  لسيد   لدهبي 

 وخمشش.

تعيين  لسيد  لهش ر1  لحجشجي)

كمسيرين) سعيد  وخمشش  و لسيد 

للشركة).

كت1بة) لدى  تم  اليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  إلبتد ئية ب1لعيشن)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (22 بت1ريخ)

.2022/1121

53 P

A2 INTERNATIONAL
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمس1هم و حد
تبع1 للعقد  لعرفي بت1ريخ)21)أبريل)

2122،)تم وضع قش نين  لشركة ذ ت)

 ملميز ت  لت1لية):

 لتسمية):

.A2 INTERNATIONAL 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بمس1هم و حد.

 ملشضشع):)

 لتسشيق  لرقمي،) إلستش1ر ت)

 إلتص1الت و إلعالن1ت.

صن1عة  التص1الت و إلعالن1ت.

 لطب1عة  لرقمية إلخ.....

تجزئة  ملستقبل) (:  ملقر  لرئي�شي)
رقم)185) لعيشن.

في  بلغ) حدد  (:  لرأسم01)

إلى) درهم  قسمة  (111.111.11

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

ويملكه1 ب1لك1 ل  لسيد شبشكي وليد.)
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طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

شبشكي وليد.

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
 لضبط ب1ملحكمة  إلبتد ئية ب1لعيشن)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (25 بت1ريخ)
1139)وتم تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1)

تحت  لرقم  لتحليلي عدد)41313.
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 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

PAUL VERNE
SARL AU

تغيير  إلسم  لتج1ر1
) لع1م  إلستثن1ئي) إن  لجمع)

 GROUPE SCOLAIRE لشركة)
قرر) قد  (PAUL VALERY SOUISSI

بت1ريخ)17) 1رس)2122.

تغيير  إلسم  لتج1ر1  ن)

 GROUPE SCOLAIRE PAUL

 GROUPE إلى) (VALERY SOUISSI

 SCOLAIRE PRIVE PAUL VERNE

.SARL AU
ق1نشن) 2) ن  تعديل  لفصل)

 لشركة  السم  لتج1ر1.

بكت1بة) أنجز  إليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

تحت عدد) ( (2122 أبريل) (18 بت1ريخ)

.2768
 ن أجل  إلستخالص و لبي1ن

55 P 

STE SMART PIXEL
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك و حد
بمقت�شى عقد عرفي بسال بت1ريخ)
وضع  لق1نشن) تم  (،2121 4) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):

 SMART:  لتسمية  إلجتم1عية)

.PIXEL

 لهدف  إلجتم1عي):

 لشسيط  لتج1ر1.

تج1رة.

 ستير د وتصدير.

تجزئة  عمشرة) (:  ملقر  إلجتم1عي)
211) كتب رقم)  حصين عم1رة رقم)
11) لط1بق  لث1لث سال  لجديدة-سال.

 ملدة  إلجتم1عية):)99)سنة.
حدد) (:  لرأسم01  إلجتم1عي)
رأسم01  لشركة في  بلغ)111.111.11 
درهم  شزع على)1111)حصة  ن فئة)

111)درهم للحصة وزعت كم1 يلي):
 لسيد نقيلة أس1 ة)334)حصة.

 لسيد  لعبرطة ح1تم)331)حصة.
 331 أس1 ة)  لسيد  لعبرطة 

حصة.
 لتسيير):)تم تعيين  لس1دة):

نقيلة أس1 ة.
 لعبرطة ح1تم.

كمسيريين) أس1 ة  و لعبرطة 
للشركة ملدة غير  حدودة.

تم  لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1)
ب1ملحكمة) كت1بة  لضبط  لدى 

 إلبتد ئية بسال تحت رقم)34185.
56 P

STE MAG PANEL MAROC
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ت1سيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي بسال بت1ريخ)
تم وضع  لق1نشن) (،2122 فبر ير) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة  (  الس1�شي)

 ملحدودة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):
 STE MAG(:(لتسمية  الجتم1عية 

.PANEL MAROC
:) ق1و0 أعم01)  لهدف  الجتم1عي)
وسيط) ت1جرو  أو  لبن1ء،)  ختلفة 

 ستير د وتصدير.
23) كرر،) رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)
حي  لرش1د) سيد1  حمد،) ش1رع 

 لقرية سال.
 ملدة  الجتم1عية):)99)سنة.

حدد) (:  لر سم01  الجتم1عي)
 111.111 في  بلغ) ر سم01  لشركة 
درهم  شزع على)1111)حصة  ن فئة)

111)درهم للحصة وزعت كم1 يلي):
سيد1  حمد  الدري�شي)  لسيد 

 الز ي)...)251)حصة.
 لسيد فؤ د  لح1ج)...)251)حصة.

 251 (... ع1ئشة   نشن)  لسيدة 

حصة.

 لسيدة))سميرة بن سعيد)...)251 

حصة.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيد سيد1)

كمسير)  حمد  الدري�شي  الز ي،)

للشركة ملدة غير  حدودة.

تم  لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1)

ب1ملحكمة) كت1بة  لضبط  لدى 

 البتد ئية بسال،)تحت رقم)35771.
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STE MARSAI

على  ثر  لجمع  لع1م  ملنعقد يشم)

(،MARSAI 2122،)لشركة) 18) 1رس)

3.511.111)درهم،)و قره1) ر سم1له1)

2-3،) دخل) عم1رة) ب   الجتم1عي 

أحصين سال) 3،) لط1بق  الو0،) رقم)

 لجديدة سال.

ب1ع  لسيد  ملعروفي  لعربي)

35.111)حصة لف1ئدة  لسيد بلشرد1)

ع1د0.

) لسيد  ملعروفي  لعربي)  ستق1لة)

 ن  ه1 ه في تسيير  لشركة.

ع1د0) بلشرد1  تعيين  لسيد 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.

تغيير  قر  لشركة.

2-3،) دخل) :)عم1رة)  ن  لعنش ن)

أحصين سال) 3،) لط1بق  الو0،) رقم)

 لجديدة سال.

24) لط1بق) رقم) (:  لى  لعنش ن)

س1حة) تجزئة  ملعض1�شي،)  لسفلي 

 فريقي1،)سيد1  ش�شى سال.

تحيين  لنظ1م  الس1�شي للشركة.

كت1بة) لدى  تم  اليد ع  لق1نشني 

بسال) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (،2122 أبريل) (18 بت1ريخ)

.38727
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 STE Z PARADISE EVENTS
SARL 

 شركة  حدودة  ملسؤولية 
رقم  لسجل  لتج1ر1 159289

تكشين شركة 
ب1لرب1ط) بمقت�شى  حضر  ؤرخ 
وضع) تم  (،2122 22) 1رس) بت1ريخ)
 لقش نين  ألس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
خد 1ت  ملعلش 1ت)  لهدف:)

 لتج1رية.
تنظيم  لحفالت.

 لتج1رة.
 8 31؛شقة رقم)  ملقر:)عم1رة رقم)
حس1ن) ش1رع  شال1 أحمد  لشكيلي،)

 لرب1ط).
بم1)) رأس  مل01  حدد  رأس  مل01:)

قدره)11.111))درهم.
غير) ملدة  تد ر  لشركة   لتسيير:)

 حدودة  ن طرف:)))جش د  لطبر1).
بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
تحت) (،2122 أبريل) (7 بت1ريخ)

رقم123579.
59 P

  STE YOUWEB ONLINE
 SARL 

رقم  لسجل  لتج1ر1 :  159187
تكشين شركة  حدودة  ملسؤولية 

ب1لرب1ط) بمقت�شى  حضر  ؤرخ 
وضع) تم  (،2122 فبر ير) (9 بت1ريخ)
 لقش نين  ألس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
و صصم،)  لهدف:) ملعلش ي1ت 

 حلل  بر ج.
 8 31؛شقة رقم)  ملقر:)عم1رة رقم)
حس1ن) ش1رع  شال1 أحمد  لشكيلي،)

 لرب1ط).
بم1)) رأس  مل01  حدد  رأس  مل01:)

قدره)111.111)))درهم.
غير) ملدة  تد ر  لشركة   لتسيير:)

 حدودة  ن طرف:)
 لسيد ن1صر ص1دق).

 لسيد بسمة  لعب1د1).
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بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
رقم) تحت  (،2122 29) 1رس) بت1ريخ)

.123391
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STE GENERAL TRAM
SARL 

رقم  لسجل  لتج1ر1 :  158733
تكشين شركة 

ب1لرب1ط) بمقت�شى  حضر  ؤرخ 
وضع) تم  (،2122 فبر ير) (2 بت1ريخ)
 لقش نين  ألس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
إنش1ء ت) أو  أعم01   لهدف:)

 تنشعة.
 8 31؛شقة رقم)  ملقر:)عم1رة رقم)
حس1ن) ش1رع  شال1 أحمد  لشكيلي،)

 لرب1ط).
بم1) رأس  مل01  حدد  رأس  مل01:)

قدره)111.111)درهم.
غير) ملدة  تد ر  لشركة   لتسيير:)

 حدودة  ن طرف:)
 لسيد يشنس بشح)).

بكت1بة) تم  لإليد ع  لق1نشني:)
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
رقم) تحت  (.2122 16) 1رس) بت1ريخ)

.123145
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STE TALHA TRAVEL
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ر سم1له1 : 111.111 درهم

ت1سيس شركة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2122،)تم ت1سيس شركة)  24) 1رس)
وتحمل) ذ ت  سشؤلية  حدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):
 STE (:  لتسمية  الجتم1عية)
ذ ت) شركة  (،TALHA TRAVEL

 سؤولية  حدودة.
:) لهدف)  لهدف  الجتم1عي)
في  لنقل) يتمثل  للشركة   الجتم1عي 

 لسي1حي.

تم تحديد  ملقر) (:  ملقر  الجتم1عي)
 5  الجتم1عي للشركة في  لرب1ط   ل)
حي  ملسيرة حي يعقشب) (،1238 رقم)

 ملنصشر.
تم) لقد  (:  لر سم01  الجتم1عي)
في  بلغ) ر سم01  لشركة  تحدد 
 1111 على) درهم  شزع  (111.111
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 
على  لشكل) بين  لشرك1ء)  شزعة 

 لت1لي:
 991 (.. لحسن) طلحة   لسيد 
بمبلغ) درهم  (111 فئة) حصص  ن 

99.911)درهم.
 11 سكينة) لحكيم   لسيدة 
بمبلغ) درهم  (111 فئة) حصص  ن 

1111)درهم
بمبلغ) حصة  (1111 (...  ملجمشع)

111.111)درهم.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ  لتقييد)

في  لسجل  لتج1ر1.
ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

ين1ير وتنتهي في)31)ديسمبر.
تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق1نشني)
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لق1نشني 
ب1لرب1ط بت1ريخ)21)أبريل)2122،)تحت)

رقم)2847.
تم) (:  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1)

تقييد  لشركة تحت رقم)159629.
62 P

STE HIBA CONSEIL

 SIEGE : APPT N°2 N°11 LOTISSEMENT

SOUNBOULA 11161 SALE MAROC

 STE S.D PERFORMANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
 قره1  الجتم1عي : 31 شقة رقم 8 
ش1رع  شال1  حمد لشكيلي حس1ن 

11121  لرب1ط
 لسجل  لتج1ر1 رقم : 141111

 عالن  تعدد  لقر ر ت
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم) (،2122 ف1تح  1رس) في   ملؤرخ 

 تخ1ذ  لقر ر ت  لت1لية):

قر ر رقم رفع  ن ر سم01  لشركة):)

 لذ1 ينص على  1 يلي):

 51.111 رفع ر سم01  لشركة  ن)

درهم  لى)111.111)درهم.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي) رقم  قر ر 

:) ملقر) يلي) على  1  ينص  :) لذ1 

رقم) هش  للشركة   الجتم1عي  لجديد 

عين) تجزئة  لر ل  (1 رقم) 49) حل 

عتيق تم1رة.

قر ر رقم تغيير  لهدف  الجتم1عي)

:) لهدف) يلي) على  1  ينص  :) لذ1 

شر ء،) (: هش) ( للشركة)  الجتم1عي 

و كسسش ر ت) وتشزيع  لعذ ء) بيع 

 لحيش ن1ت،)شر ء،)بيع وتشزيع  دو ت)

وتجهيز ت) بيع  الالت   لعق1قير،)

 لري1ضية.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  الس1�شي  لت1لية):

:) لذ1 ينص على  1) (3 بند رقم)

شر ء،) هش  :) لهدف  الجتم1عي  يلي)

و كسسش رت) وتشزيع  لغذ ء) بيع 

بيع  الالت) شر ء) (،  لحيش ن1ت)

وتشزيع) بيع  وتجهيز ت  لري1ضية،)

 دو ت  لعق1قير.

:) لذ1 ينص على  1) (4 بند رقم)

يلي):) ملقر  الجتم1عي  لجديد للشركة)

تجزئة  لر ل عين عتيق) (49 هش رقم)

تم1رة.

بند رقم)6):) لذ1 ينص على  1 يلي)

رأسم01  لشركة.

للسيد) ت1بع  درهم  (111.111

ي1سين و لي يشسف).

بند رقم)7):) لذ1 ينص على  1 يلي)

1111)حصة) :) لحصص  الجتم1عية)

ت1بعة للسيد ي1سين و لي يشسف.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

أبريل) (14 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122،)تحت رقم)2716.
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 STE CONSTRUCTION DE
L’AUTRE  HORIZON

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد
ت1سيس شركة

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ في ف1تح)
ت1سيس شركة) تم  ( (،2121 سبتمبر)
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد له1  لخص1ئص  لت1لية):
 STE (:  لتسمية)
 CONSTRUCTION DE L’AUTRE

.HORIZON
 لهدف  الجتم1عي):) نعش عق1ر1.
جن1ن) تجزئة  (:  ملقر  الجتم1عي)

 لبركة رقم)1)بشزنيقة بنسليم1ن.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
 لر سم01):)حدد رأسم01  لشركة)
درهم  قسمة  لى) (5.131.111 في)
 111 حصة  جتم1عية  ن) (51.311

درهم للحصة  جتم1عية.
 لسيد نجيب  ب1لي):)51311)حصة)

 جتم1عية.
تعيين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
نجيب  ب1لي كشكيل للشركة  ع جميع)

 لصالحي1ت.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بت1ريخ) (211 رقم) تحت  بنسليم1ن 
رقم) تج1ر1  سجل  (،2122 7) بريل)

.7511
للنسخ و لبي1ن

 لشكيل

64 P

 STE AGRIDEA
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
بشريك وحيد

 قره1  الجتم1عي : 54 زنقة ت1نسيفت 
شقة رقم1 زنقة  كد 0  لرب1ط

ت1سيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لرب1ط)
ت1سيس)) تم  (،2122 8) بريل) بت1ريخ)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد له1 خص1ئصه1 ك1لت1لية:
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 STE AGRIDEA (:  لتسمية)

ذ ت) شركة  (،DEVELOPPEMENT

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تنظيف) (:  لهدف  الجتم1عي)

وصي1نة  ملب1ني  لع1 ة و لخ1صة.
زنقة) (54 (: (  ملقر  الجتم1عي)

ت1نسيفت))شقة رقم)1) كد 0  لرب1ط.

 ملدة):)99)سنة.

ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)

سنة  1) كل  ديسمبر  ن  (31  لى)

ت1ريخ) تبتدئ  ن  عد   لسنة  الولى 

 لتسجيل  لى)31)ديسمبر)2122.
رأسم01) (: ) لشركة)  لر سم01)

درهم  قسمة) (111.111  لشركة في)

 111 1111)حصة  جتم1عية  ن)  لى)

كله1) للحصة  لش حدة  حررة  درهم 

طرف  لشريك  لشحيد  لسيد)  ن 

ق1سم شكر1.

:) لشركة  سيرة  ن)  لتسيير)

طرف  لسيد ق1سم شكر1 ملدة غير)

 حدودة.

% ن  لربح  لخ1لص) (5 تقتطع)

لتكشين  الحتي1ط  لق1نشني  1د م هذ )

 الخير  قل  ن)11)%) لرأسم01 يقسم)

 لب1قي على  لحصص بعد  ز لة  لقيم)

 ملنقشلة  ن جديد  و  ملخصصة ال1)

 حتي1طي على حسب قر ر  لشرك1ء.

تم تسجيل  لشركة لدى  ملحكمة)

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 
رقم  لسجل  لتج1ر1) تحت  (،2122

.159659
بمث1بة  قتطف وبي1ن
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 STE WALTANA TRUST
SARL

 WALATNA (:  سم  لشركة)

.TRUST SARL
 لهدف  الجتم1عي):) نعش عق1ر1)

 العم01  ملختلفة أو  لبن1ء.

ش1رع) (1181 (:  ملقر  الجتم1عي)
يعقشب  ملنصشر) (5  ملسيرة   01)

 لرب1ط.

ر سم01  لشركة):)111.111)درهم)
 قسمة  لى):

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (111
للحصة  لش حدة للسيد رضش ن عمر.
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (111
رضش ن) للسيدة  للحصة  لش حدة 

ف1طمة.
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (211
رضش ن) للسيدة  للحصة  لش حدة 

 يس1ء.
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (211
رضش ن) للسيدة  للحصة  لش حدة 

يحي1 أشرف.
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (211
رضش ن) للسيدة  للحصة  لش حدة 

ك1 لي1.
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (211
رضش ن) للسيدة  للحصة  لش حدة 

يثينة.
 لتسيير):) لسيد رضش ن عمر.

ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 
ب1لرب1ط) لدى  ملحكمة  لتج1رية 

.151645
66 P

ديش ن  الست1ذ جعفر ج1بر

STE EQDOM
شركة  جهشلة  السم

ر سم1له1 : 167.125.111 درهم
 قره1  الجتم1عي :  لد ر لبيض1ء 127 

ش1رع  لزرقطشني
 لسجل  لتج1ر1 رقم : 32.775

 قتطف  ن  حضر  جتم1ع)
23) 1رس) بت1ريخ)  جلس  الد رة 

2122)يتعلق بم1 يلي):
 JEAN PHILIPPE  ستق1لة  لسيد)
ن1ئب  ملدير) بصفته  (،VINCENT

 لع1م.
تعيين  لسيد) تم  لذلك  نتيجة 
ARNAUD CROUZET)بصفته ن1ئب)

 ملدير  لع1م  لجديد.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
للد ر لبيض1ء)بت1ريخ)21)أبريل)2122،)

تحت رقم)822186.
للنسخة و لبي1ن
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ديش ن  الست1ذ جعفر ج1بر

STE GIRLY TOUCH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي :  لد ر لبيض1ء عين 
 لشق، بقعة رقم 476 حي  لنسيم 

 لط1بق  الر�شي
بمقت�شى  حضر لجمع  لع1م)
 لغير  لع1د1  شثق بت1ريخ)22)ديسمبر)

2121،)قرر نقل  قر  لشركة):
ش1رع  حمد  ملج1تي،) (13  ن)
 8 رقم)  ق1 ة  اللب  لط1بق  الو0،)

 لد ر لبيض1ء.
في)  لى  لعنش ن  لجديد  لك1ئن 
بقعة رقم) عين  لشق،)  لد ر لبيض1ء)

476،)حي  لنسيم  لط1بق  الر�شي.
تعديل  لق1نشن  الس1�شي للشركة.

بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
24) 1رس) بت1ريخ) للد ر لبيض1ء)

2122،)تحت رقم)818948.
للنسخة و لبي1ن

 ست1ذ جعفر ج1بر
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STE ELC PROJECT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
حل شركة

شركة ذ ت) (STE ELC PROJECT
وحيد،) بشريك   سؤولية  حدودة 
وعنش ن  قره1) طشر  لتصفية،) في 
 3 رقم) زنقة  لهند عم1رة   الجتم1عي 

شقة رقم)21) لقبيب1ت  لرب1ط.
حل شركة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1)
.132957

بمقت�شى قر ر  لشرك1ء) ملؤرخ في)
شركة) حل  تقرر  (،2122 11) 1رس)
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 
وحيد)ELC PROJECT،) بلغ ر سم1له1)
وعنش ن  قره1) درهم  (11.111
رقم) عم1رة  زنقة  لهند   الجتم1عي 
21) لقبيب1ت  لرب1ط،) رقم) شقة  (3
نتيجة لعدم قي1م  لشركة ب1الهد ف)

 لتي أسست  ن  جله1.

وحدد  قر  لتصفية بزنقة  لهند)
21) لقبيب1ت) 3)شقة رقم) عم1رة رقم)
 لرب1ط وعين  لسيد  دم وطر  صفي)

للشركة.
ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122،)تحت رقم)124176.
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BEN(MOUSSA(&(ASSOCIES
CABINET D’AIDIT ET DE CONSEIL

STE TOUTA
شركة عق1رية

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
على  ثر  د والت  لجمعية)
 لع1 ة  الستثن1ئية للشركة  لعق1رية)
ين1ير) (4 بت1ريخ) TOUTA) ملنعقدة 
تحشيل) قررو   لشرك1ء) فقد  (،2122
للشركة  ن  دينة)  ملقر  الجتم1عي 
ش1رع  حمد  لس1دس) ز وية  تم1رة 
و لشف1ق  ق1 ة  لفردوس  لى  دينة)
عم1ر) ي1سين  بن  زنقة  (41  لرب1ط)

 لشالدية)1.2.3)حي  لسشي�شي.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني  وقد 
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
رقم) تحت  (،2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.123997
 ن أجل  الستخالص و لبي1ن
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 ئتم1نية  التج1ه  لصحيح
 قر):)عم1رة رقم)16)شقة رقم)8)زنقة تشنس م)

ج  كن1س)

شركة أكومين 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ملقر  الجتم1عي :  ملحل  لك1ئن بحي 
 لدوم  كشر1  قليم  لح1جب

ت1سيس شركة
 15 بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في)
شركة) ت1سيس  تم  (،2122  1رس)
ذ ت  سؤولية  حدودة ب1ملش صف1ت)

 لت1لية):
:)شركة أكش ين ش.م.م.))  لتسمية)

.STE AGOU MINES SARL
 ملقر  الجتم1عي):) ملحل  لك1ئن بحي)

 لدوم  كشر 1  قليم  لح1جب.
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 111.111 (:  لر سم01  الجتم1عي)

حصة) (1111 درهم  قسمة  لى)

لكل) درهم  (111 بقيمة)  جتم1عية 

حصة و حدة.

للسيد عبد  لحق  لذهبية  ملزد د)

1981ن  لح1 ل لبط1قة) (11 (21 في)

(،(GM72831(لتعريف  لشطنية رقم 

 لس1كن بحي  لعدير)1)ش1رع  نش 0)2 

341)حصة  جتم1عية،) وز ن يمتلك)

للسيد عبد  لحميد فضيل  ملزد د في)

1962،) لح1 ل لبط1قة) ديسمبر) (28

(،E133229 رقم)  لتعريف  لشطنية 

 23 رقم) بتجزئة  1ريشس   لس1كن 

 ر كش يمتلك)331)حصة  جتم1عية)

في) لحسن  قب1ن  ملزد د  للسيد 

لبط1قة) 1973) لح1 ل  أكتشبر) (22

(،PB31111 رقم)  لتعريف  لشطنية 

رقم) تكمي  لجديد  بدو ر   لس1كن 

 331 تر يكت ورز ز ت يمتلك) (1511

حصة  جتم1عية.

 لهدف):) ن أهد ف  لشركة سش ء)

د خل  ملغرب  و خ1رجه على حس1به1)

 و على حس1ب  لغير):

و ستغال0  ملع1دن)   ستخر ج 

أو  ملق1لع،)تصدير،) ستير د و التج1ر.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

لدى  صلحة  لسجل) تسجيله1 

ح1الت  لتمديد ب1ستثن1ء)   لتج1ر1 

عليه) أو  لحل  ملسبق  ملنصشص  (

ق1نشن1 أو في  لق1نشن  الس1�شي للشركة.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير  لى  تم شهر ديسمبر  ن)

كل سنة.

 لتسيير):)تسير)) لشركة  ن طرف)

عبد  لحق  لذهيبة  ملزد د)  لسيد 

لبط1قة) 1981) لح1 ل  (11 (21 في)

 لتعريف  لشطنية رقم):) لس1كن بحي)

 لعدير)1)ش1رع  نش 0)2)وز ن.

وفق1) تقسم  الرب1ح  (:  الرب1ح)

يمتلكه1) للحصص  الجتم1عية  لتي 

كل شريك د خل  لشركة بعد خصم)

جميع  ملص1ريف  لق1نشنية.

ب1ملحكمة) ( تم  اليد ع  لق1نشني)

أبريل) (18 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 
رقم) رقم  لسجل  لتج1ر1  (،2122

.55977
لالستش1رة و لبي1ن):

 ئتم1نية  التج1ه  لصحيح
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DOMAINE AL OUAHA
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ر سم1له1 : 1.111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : قصر  والد جال0 

ف1ئز  جرف  لر شدية 

 لسجل  لتج1ر1 رقم : 7869

بمقت�شى  قرر ت  لجمع)

أكتشبر) (6 بت1ريخ)  الستثن1ئي  ملؤرخ 

2121،)قرر  لس1دة  لشرك1ء) 1 يلي):

 ملص1دقة على بيع  لحصة  لك1 لة))

ضيعة  لش حة) شركة  ر سم01   ن 

DOMAINE ALOUAHA) لتي)

يمتلكه1 كل  ن  لس1دة  غر1  حمد،)

خ1لد)  عطالو1  ملعطي،) عطالو1 

و ملتكشنة  ن)  لى  لسيد عد1 خزو 

11.111)حصة  جتم1عية ذ ت قيمة)

 سمية  س1وية)111)درهم للحصة.

شركة) شكل  لشركة  لى  تغيير 

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 ستق1لة  لسيد  غر1  حمد)

و لسيد  عطالو1  ملعطي  ن  د رة)

 لشركة.

تعيين  لسيد عد1 خزو  تصرف)

للشركة وخشلت له جميع  لصالحي1ت)

الد رة  لشركة بتشقيعه.

على  لق1نشن  الس1�شي)  ملص1دقة 

 لجديد.

لدى) تم  اليد ع  لق1نشني  وقد 

 ملحكمة  البتد ئية ب1لر شيدية بت1ريخ)

214)تحت رقم)2022/04/25.

وبمقت�شى  قرر ت  لجمع)

أبريل) (5 بت1ريخ)  الستثن1ئي  ملؤرخ 

2122،)قرر  لسيد عد1 خزو بصفته)

 لشريك  لشحيد ب1لشركة  1 يلي):

للشركة) تغيير  لنش1ط  لقديم 
بجعله  نحصر في)» ستغال0 وتسيير)
» الستير د) بد0) فالحية«) ضيعة 
و لفش كه) بيع  لخضر  و لتصدير«،)

 لج1فة.
لدى) تم  اليد ع  لق1نشني  وقد 
 ملحكمة  البتد ئية ب1لر شيدية بت1ريخ)

2022/04/25)تحت رقم)213.
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 STE C3R
SARL

ت1سيس شركة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ت1سيس شركة) تم  (،2122 ين1ير) (5  
ذ ت  سؤولية  حدودة ب1ملش صف1ت)

 لت1لية):
.STE C3R SARL(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)
 سؤولية  حدودة.

 لهدف  الجتم1عي):) ع1لج طبيعي.
ر سم01):)111.111)درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لت1سيس  لنه1ئي.

ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)
ديسمبر  ن كل سنة  1عد ) (31  لى)

 لسنة  الولى  ن ت1ريخ  لتسجيل.
:) ق1 ة  ن1س)  ملقر  الجتم1عي)
عم1رة رقم)4)شقة رقم)1)ش1رع رح01)

 ملسكيني طريق  هدية)11111)سال.
 لتسيير):) لسيدة  ريم  وفقير.

رقم  لتسجيل  لتج1ر1):)35819.
ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 
بسال) ب1ملحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 

تحت رقم)38745.
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 STE ZERO ONE
 TECHNOLOGY

SARL AU
عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 
تم) (،2122 أبريل) ف1تح  في  ب1لرب1ط 
ذ ت  سؤولية)  نش1ء) ؤسسة 
 حدودة بشريك وحيد ب1لخص1ئص)

 لت1لية):

 STE ZERO ONE ( (:  لتسمية)

.TECHNOLOGY SARL AU

 111.111 (: ر سم01  لشركة)

درهم.

24) لشقة رقم) (: عنش ن  لشركة)

12)ش1رع  لعلشيين حس1ن  لرب1ط.

:) ج01) هدف  ملؤسسة)

 ملعلش ي1ت و لبر جة.

في  ج01)  الستش1ر ت  الد رية 

 ملعلش ي1ت.

زغلش0  لي1س)  ملسير ن 

وبشتشض1ت رشيد.

 لضريبة  ملهنية رقم):)25118483.

 159713 رقم)  لسجل  لتج1ر1 

ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط.
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INTERGRAL SERVICE
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي  حرر)8)أبريل)

أس1�شي) نظ1م  تكشين  تم  (،2122

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

شريك وحيد))خص1ئصه1 ك1لت1لي):

 INTERGRAL (:  لتسمية)

.SERVICE

 لهدف):)تم1رس  لشركة  ألهد ف)

 لت1لية):)

 ستير د  لسي1ر ت  لجديدة)

و ملستعملة.

 الستير د و لتصدير.

 ستير د  عد ت  إلسع1ف و لعت1د.)

ش1رع  ملغرب) (:  ملقر  الجتم1عي)

 لعربي)255)عم1رةـ)ـ)جـ)ـ)شقة)9) لط1بق)

حس1ن) ديشر  لج1 ع  ((281)  لت1ني)

 لرب1ط.

  11.111 (: رأس  مل01  الجتم1عي)

درهم  قسم إلى)111)حصة قيمة كل)

و حدة)111)درهم.

تم تعيين  لسيد:) حمد)  لتسيير:)

لبط1قة  لتعريف) ( بن عي�شي  لح1 ل)

 لشطنية رقم)F582729)كمسير وحيد))

للشركة وملدة غير  حدودة.
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وضع) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
كت1بة  لضبط) لدى   مللف  لق1نشني 
ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)

 لسجل  لتج1ر1)159697. 
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 INTERNATIONAL CAR
SERVICE
SARL AU

ع1م  ستثن1ئي) جمع  بمقت�شى 
(،2122 أبريل) (25 في  لرب1ط) حرر 
للشركة) قرر  لشريك  لشحيد 
  INTERNATIONAL CAR SERVICE

SARL AU) 1 يلي):))
زي1دة رأس  مل01):

رأس  مل01) زي1دة  قرر  لشريك 
درهم لتغييره  ن) (591.111 بمقد ر)
درهم) (611.111 إلى) درهم  (11.111
جديد) (5911 إحد ث) طريق  عن 

بقيمة)111)درهم لكل سهم.)
رأس  مل01) زي1دة  تنفيذ  سيتم 
تحشيل  لحس1ب  لج1ر1) طريق  عن 
 591.111 للشرك1ء) لد ئنين إلى  بلغ)

درهم.
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بسال) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
أبريل) (25 بت1ريخ) (124116 تحت رقم)

.2122
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NABIL CHEMAOU
عرفي  حرر) عقد  بمقت�شى 
نظ1م) تكشين  تم  (،2122 21) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة  أس1�شي 
وحيد)) شريك  ذ ت   ملحدودة 

خص1ئصه1 ك1لت1لي):
.NABIL CHEMAOU((:(لتسمية 

 لهدف):)تم1رس  لشركة  ألهد ف)
 لت1لية):

 قهي.
 خبزة.

37)إق1 ة) :)عم1رة)  ملقر  الجتم1عي)
1) لط1بق  الر�شي)  لنج1ح  حل رقم)

بشششك سال.)))

  111.111 رأس  مل01  الجتم1عي:)

حصة قيمة) (1111 درهم  قسم إلى)

كل و حدة)111)درهم.

نبيل) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

لبط1قة  لتعريف)  شم1عش  لح1 ل 

كمسير) (AE275589 رقم)  لشطنية 

وحيد للشركة وملدة غير  حدودة.

وضع) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

كت1بة  لضبط) لدى   مللف  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)

 لسجل  لتج1ر1)35825.
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 MAROC ELEGANCE
RC : 10341

بمقت�شى  لجمع  لع1م  ملنعقد)

بت1ريخ ف1تح أبريل)2122.

تقرر  1يلي):

تفشيت  لحصص:

رقية  عتقد) ق1 ت  لسيدة 

حصة  لتي تمتلكه1 في) (611 بتفشيت)

 لشركة للسيد  حمد  لعلمي.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي):)

تم تغيير  ملقر  الجتم1عي إلى ش1رع)

131) لط1بق  لسفلي) رقم)  لنصر 

إق1 ة  لنصر  لبر همة ع1 ر سال.

تغيير  لشكل  لق1نشني.

تغيير) للشركة  قرر  لجمع  لع1م 

ذ ت) شركة   لشكل  لق1نشني  ن 

إلى شركة ذ ت)  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 38737 رقم) تحت  بسال   البتد ئية 

بت1ريخ)21)أبريل)2122. 
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فيلين إفان باي زيد
ش م م

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

(،2121 ديسمبر) (2 بت1ريخ)  لرب1ط 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

وذ ت  لشريك  لشحيد)  ملحدودة 

.FEELING EVE’N BY Z SARL AU

تنظيم) (:  لهدف  الجتم1عي)
شبه)  ختلف  لتظ1هر ت  لع1 ة،)
و لجمعشية)  لع1 ة،) لخ1صة 
ك1لعروض  ملسرحية،) لتلف1زية،)
 لسنيم1ئية،) لحفالت،) ملؤتمر ت،)
أخرى،) وأحد ث  ختلفة   لندو ت 

وكذ   لتصميم،) لزخرفة و لتزيين.
ر سم01  لشركة):)111.111)درهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
تمتلك) 111)درهم للحصة  لش حدة،)
 لسيدة إنص1ف زرو 0)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي للشركة أ1  ن ت1ريخ)
وضع  لسجل  لتج1ر1 لهذه  لشركة)

لدى  ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط.
ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)
ديسمبر  ن كل سنة  1 عد ) (31 إلى)
ت1ريخ) تبتدئ  ن   لسنة  ألولى  لتي 

 لتسجيل.
 31 رقم) عم1رة  (:  ملقر  الجتم1عي)
شقة رقم)8)زنقة  شال1  حمد لشكيلي)

حس1ن،) لرب1ط.
زرو 0) إنص1ف  :) لسيدة   ملسير)
 FEELING EVE’N BY Z تسير شركة)

SARL AU)ملدة غير  حدودة.
ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 
تقييد  لشركة  لس1لفة  لذكر) تم  (:
بمصلحة  لسجل  لتج1ر1 للمحكمة)
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)156715.
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TAIB CONSULTING
SARL AU

 لحل  ملسبق
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
غير  لع1د1  ملنعقد بت1ريخ ف1تح أبريل)
 TAIB ب1ملقر  الجتم1عي لشركة) (2122
تقرر) (،CONSULTING SARL AU

 1 يلي):
 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد  حمد  لطيب)
 صفي للشركة.

ب1لرب1ط) تحديد  قر  لتصفية 
عم1رة)B)شقة)16)ش1رع عبد  لرحم1ن)

غ1فيقي إق1 ة غ1فيقي،) لرب1ط.

ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122،)تحت رقم)124127.
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FORNARA
SARL

ت1سيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب1لرب1ط تم تأسيس) (2122 11)أبريل)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ش م)

م ب1ملش صف1ت  لت1لية):

.FORNARA SARL(:(لتسمية 

 لهدف  الجتم1عي):

ص1نع وب1ئع  لشكشالتة.

ص1نح وب1ئع  لحلشي1ت  لرفيعة.

 مش0  لحفالت.

ش1رع) :) لتقى   ملقر  الجتم1عي)

 21 زري1ب  تجر رقم)  لغز لي وزنقة 

أكد 0،) لرب1ط.
رأسم01  لشركة):)111.111)درهم)

 قسمة على)1111)حصة لكل و حدة)

111)درهم.

لبنى) :) لسيدة   سيرة  لشركة)

 لبغد د1 لفترة غير  حدودة.

لدى) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

 26  ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط بت1ريخ)

أبريل)2122،)تحت رقم)124124.
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CAFE RABAT VERT
S.A.R.L AU

تأســـيــــــس
طبق1 ملقتضي1ت  لق1نشن  ألس1�شي)
 ملؤرخ بت1ريخ))18) 1رس)2122))تقرر)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس 

له1) للمس1هم  لش حد   ملحدودة 

 لخص1ئص  لت1لية:

(( (  لتسمية):

CAFE RABAT VERT S.A.R.L AU

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

للمس1هم)  ملسؤولية  ملحـدودة 

 لش حد.
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 لغرض  الجتم1عي):) قهى
عم1رة) (2 إق1 ة  لنخيل) (:  لعنش ن)
17)( حل تج1ر1 رقم)14))ش1رع أحمد)

ر�شى كديرة حي  لنهضة)1) لرب1ط.
 111.111,11 (: رأسم01  لشركة)
درهم  قسم  لى)1111)حصة  ن فئة)

111)درهم للحصة  لش حدة.
  1111 فرني) إلي1س  (:  لشرك1ء)

حصة.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

وضع  لسجل  لتج1ر1.
فرني) إلي1س   لتسيير:عين  لسيد 

 دير ))للشركة ملدة غير  حدودة.
ب1لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 
ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم))

159613))بت1ريخ)20/04/2022
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صشجيم لالستش1رة ش م م ش و
 ستش1رة ق1نشنية  1لية عق1رية و ملح1سبة

628)ش1رع  دريس  لح1رتي،)قرية  لجم1عة،)
 لد ر  لبيض1ء

DIRTECH
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بت1ريخ) بمقت�شى  لعقد  لعرفي 
ب1لد ر  لبيض1ء،) (2122 11) 1رس)
بت1ريخ) بنفس  ملدينة   ملسجل 
تم وضع  لقش نين) (،2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) للشركة   الس1سية 
وحيد  ملتضمنة) بشريك   ملحدودة 

للمميز ت  لت1لية):
 DIRTECH شركة) (:  لتسمية)

.SARL AU
أهد ف  لشركة) تتمثل  (:  لهدف)

في):
جميع أشغ01 شبك1ت  التص1الت،)
 لشبك1ت  له1تفية،) ملعلش 1تية)

و لكهرب1ئية.
وصي1نة  عد ت) ضبط  تثبيت،)
 التص1الت،)ك1 ير   ملر قبة و لشس1ئط)

 له1تفية.
تج1رة  للش زم و ملعد ت  ملعلش 1تية)
بشبك1ت) وكذلك  ملرتبطة  و له1تفية 

 التص1الت.

و لبن1ء) أشغ01  لهندسة  ملدنية 
 ع جميع أنش ع هي1كله.

كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 
 لصن1عية،) لتج1رية،) مل1لية،)
 لعق1رية  و  لغير  لعق1رية،) ملرتبطة)
بصفة  1بشرة  و غير  ب1شرة بإحدى)
هذه  لعملي1ت  ملذكشرة أعاله و لتي)

تس1عد على  زده1ر  لشركة.
ش1رع  رس) (26 (:  ملقر  الجتم1عي)
 لسلط1ن  لشقة رقم)3) لط1بق  ألو0)

 لد ر  لبيض1ء.
في) تحدد  دة  لشركة  (:  دته1)
سنة  بتد ء   ن ت1ريخ تأسيسه1) (99
ح1لة  لتمديد عد     لنه1ئي،) 1 

)أو  لفسخ.
 لرأسم01):)يحدد ر سم01  لشركة)
درهم،) جزأة) (111.111 في  بلغ)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111 إلى)
نقد ) للحصة  لش حدة  ملكتتبة 

بأكمله1 في صندوق  لشركة.
:) ملحدثة)  لحصص  الجتم1عية)
 رقمة  ن)1)إلى)1111)حصة  حدثة)
طرف  لشريك  لشحيد) بأكمله1  ن 
در  ي،) غربي،) يشسف   لسيد 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
أبريل) (8 BJ317697،) ملزد د في) رقم)
بتجزئة  لعمر ن) 1981،) لس1كن 
 1 674) لط1بق) 4) لرقم)  لشطر)
 1111  لهر ويين  لد ر  لبيض1ء)

حصة.
وتد ر  ن) تسير  لشركة  (: إد رته1)
طرف  لسيد يشسف در  ي،) لح1 ل)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 
يملك  لتشقيع) BJ317697،) لذ1 

 الجتم1عي  لشحيد.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)
ف1تح ين1ير وتنتهي في آخر ديسمبر  ن)

كل سنة.
على  ألرب1ح  لص1فية) (:  ألرب1ح)
صندوق) لتكشين  (%5 يتم  قتط1ع)

 الحتي1ط  لق1نشني.
تصريح  لتسجيل) وضع  تم 
) لبيض1ء) ) لتج1رية ب1لد ر) ب1ملحكمة)
رقم) تحت  (،2122 31) 1رس) بت1ريخ)

.538457
83 P

STE GOLDEN SEAT
SARL

ر سم1له1 : 111.111 درهم
تأسيس شركة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  بتم1رة  (2122 16) 1رس)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ب1لصف1ت  لت1لية):
تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

.GOLDEN SEAT SARL
(،2 رقم) شقة  (:  ملقر  الجتم1عي)
 لعم1رة رقم)21،)تجزئة بشر س تم1رة.
تشطين) أعم01،) :) ركز   لهدف)
في) وتشجيه1ت   لشرك1ت،) ستش1ر ت 

 لتسيير.
بمبلغ) حدد  (: ر س  01  لشركة)
 1111 درهم  قسمة على) (111.111
 111 قيمة  لحصة  لش حدة) حصة،)

درهم،)يمتلكه1  لسيد ن):
بقيمة) يشسف  بشسيفي   لسيد 

511)حصة.
 511 بقيمة) نه1د  لطفي   لسيدة 

حصة.
 ملدة):) دة  لشركة  حددة في)99 
في) تسجيله1  ت1ريخ  سنة  بتد ء   ن 

 لسجل  لتج1ر1.
:) لسيد) يسير  لشركة) (:  لتسيير)

بشسيفي يشسف.
سجلت  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1)
للمحكمة  البتد ئية تم1رة تحت رقم)

.136191
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STE GASTER WORK
SARL AU

ر سم1له1 : 111.111 درهم
تأسيس شركة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
18) 1رس)2122)ب1لرب1ط،)تم تأسيس)
ذ ت  سؤولية  حدودة)) شركة 

بشريك وحيد ب1لصف1ت  لت1لية):
تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

.GASTER WORK SARL AU
رقم) :) لعم1رة   ملقر  الجتم1عي)
8،)زنقة  شال1  حمد) 31،)شقة رقم)

 لشكيلي،)حس1ن،) لرب1ط.

وأعم01) أشغ01  لبن1ء) (:  لهدف)

 تعددة،)بيع  ش د  لبن1ء.............
بمبلغ) حدد  (: ر س  01  لشركة)

 1111 درهم  قسمة على) (111.111

 111 قيمة  لحصة  لش حدة) حصة،)

درهم،)يمتلكه1  لسيد):

 لسيد هش1م ك1سمي بقيمة)1111 

حصة.

 ملدة):) دة  لشركة  حددة في)99 

في) تسجيله1  ت1ريخ  سنة  بتد ء   ن 

 لسجل  لتج1ر1.

:) لسيد) يسير  لشركة) (:  لتسيير)

هش1م ك1سمي.
سجلت  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1)

تحت)) ب1لرب1ط  للمحكمة  لتج1رية 
رقم)159625.
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 KOL INFOCOMM
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
رأسم01  لشركة : 11.111 درهم

 لشكل  لق1نشني للشركة : شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة

 ملقر أالجتم1عي: عم1رة 6  لط1بق 

 لث1لث شقة رقم 11 زنقة  شال1 

إدريس حس1ن،  لرب1ط
رقم  لسجل  لتج1ر1 137553  

حل شركة
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تقرر حل) (،2122 أبريل) (8  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (11111 رأسم1له1)

6) لط1بق) عم1رة)  قره1  الجتم1عي 
زنقة  شال1) (11 رقم) شقة   لث1لث 

نتيجة عدم) إدريس حس1ن،) لرب1ط.)

تحقيق  لهدف.

 6 وحدد  قر  لتصفية ب عم1رة)
زنقة) (11 رقم) شقة   لط1بق  لث1لث 

 شال1 إدريس حس1ن،) لرب1ط  ملغرب)
عمر و1) صف1ء) عينت  لسيدة  و 

بن) عنش نه1 حي  لقدس ش1رع عال0 
ويسالن،) (11 رقم) (11 عبد  هلل درب)

كمصفية للشركة.
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وعند  القتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و حل تبليغ  لعقشد و لشث1ئق)

 ملتعلقة ب1لتصفية.
في  ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)123655 
بت1ريخ)8)أبريل)2122.                                       
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 TANNOUR TRAVAUX
DIVERS

SARL
إنش1ء شركة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
15)ديسمبر)2121،)تم تأسيس شركة)
ذ ت  ملميز ت)  حدودة  ملسؤولية 

 لت1لية):
 TANNOUR (:  لتسمية)

.TRAVAUX DIVERS SARL
:) لحي  الد ر1،)  ملقر  الجتم1عي)

 س1.
درهم) (111.111 (:  لرأسم01)
فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)درهم.
 لهدف):) ق1و0 في  لبن1ء)و ألشغ01)

 ملختلفة.
وسيط تج1ر1.

شرقي،) :) لسيد  لنعمة   لشرك1ء)
بت1ريخ)  غربي  لجنسية،) زد د 
و لح1 ل) (،1998 14)أغسطس)
 511 JZ8236 للبط1قة  لشطنية رقم)

حصة.
جميلة،) غربي)  لسيدة  وكش 
أكتشبر) (31 بت1ريخ)  لجنسية،) زد د 
للبط1قة  لشطنية) و لح1 ل  (،1991

رقم)JZ2511 511)حصة.
ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)
كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.
:)تسير  لشركة ح1لي1  ن)  لتسيير)
ملدة) ) لسيد  لششيعر  حمد،) طرف)

غير  حددة.
تم  إليد ع) (:  لسجل  لتج1ر1)
بت1ريخ) بكلميم  ب1ملحكمة  البتد ئية 

5))أبريل)2122،)تحت رقم)4183.
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 DADAY HOLDING
SARL AU

إنش1ء شركة
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

23)سبتمبر)2121،)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملميز ت)  حدودة  ملسؤولية 

 لت1لية):

 DADAY HOLGING (:  لتسمية)

.SARL AU

 ملقر  الجتم1عي):)15)بلشك)17)حي)

 لجديد،)ط1نط1ن.

درهم) (111.111 (:  لرأسم01)

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)درهم.

 لهدف):)نقل  ملستخد ين.

وسيط تج1ر1.

:) لسيد  لششبعر  حمد،)  لشرك1ء)

بت1ريخ)  غربي  لجنسية،) زد د 

18)ديسمبر)1989،)و لح1 ل للبط1قة)

 لشطنية رقم)JZ2851)،1111)حصة.

ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

:)تسير  لشركة ح1لي1  ن)  لتسيير)

ملدة) ) لسيد  لششيعر  حمد،) طرف)

غير  حددة.

تم  إليد ع) (:  لسجل  لتج1ر1)

ب1ملحكمة  البتد ئية بط1نط1ن بت1ريخ)

15)نشفمبر)2121،)تحت رقم)5951.
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 LINA BUILDING

MULTISERVICES
SARL AU

67، حي  لعيشن  لط1بق 12،  لشقة 

3  ملحمدية

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
لشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2122 أبريل) (4 ت1ريخ) في  ب1ملحمدية 

لشركة) إنش1ء) لق1نشن  الس1�شي  تم 

وحيد) لشريك   حدودة  ملسؤولية 

خص1ئصه1 ك1لت1لي):

بشيلدنغ) لين1  (:  لتسمية)

 يلتيسرفيس.

 ق1و0 تشييد  ملع1دن.
صن1عة  أللش ح  ملعدنية و لطرق)

و لعال 1ت  إلعالنية.

تشغيل ورشة لإلصالح  لصن1عي.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.
في) :) حدد  ر سم01  لشركة)

11.111)درهم  قسم إلى)111)حصة)

 ن فئة)111)درهم للحصة.

للسيد  ر د أ 1ليك)111)حصة.

تم تعيين  لسيد) (: إلد رة  لشركة)

 ر د أ 1ليك كمسير وحيد للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

ب1ملحمدية يشم)19)أبريل)2122،)تحت)
رقم)752.

89 P

STE SOBAH
SARL

رقم 37 زنقة  ملسيرة  لشسطى، 

خنيفرة

غير) بمقت�شى  حضر  جتم1ع 

تم) (،2122 22) 1رس) بت1ريخ) ع1د1 

 تخ1ذ  لقر ر ت  لت1لية):

على) :) لتشطيب  لكلي  (1  لقر ر)

 لشركة.

تم  اليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)

بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (،2122 أبريل) (18 بت1ريخ)

رقم) 2022/164،) لسجل  لتج1ر1 

.1169
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STE COCTEL CAR
SARL

زنقة 7 رقم 33 حي  لحسن  لث1ني، 

خنيفرة

غير) بمقت�شى  حضر  جتم1ع 

تم) (،2121 ديسمبر) (29 ع1د1 بت1ريخ)

 تخ1ذ  لقر ر ت  لت1لية):

 لقر ر)1):)تفشيت)1111)حصة  ن)

حصص  لسيد يشسف بشكلش بقيمة)

لف1ئدة  لسيد) للحصة  درهم  (111

رأسم01) يصبح  لكي  ع1د0،) عطي 

 لشركة  شزع ك1آلتي):

 لسيد عطي ع1د0)1111)حصة.

تغيير  قر  لشركة) (: (2  لقر ر)
85) كرر)  ن حي  لق1يد  دريس رقم)
السير1 خنيفرة،)إلى زنقة)17)رقم)33 

حي  لحسن  لث1ني،)خنيفرة.

 لقر ر)3 :

تعيين  لسيدة سن1ء) ال0  سيرة)

للشركة وذلك ملدة غير  حددة.

تم لدى كت1بة) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة)

رقم) تحت  (،2122 أبريل) (18 بت1ريخ)

رقم) 2022/163) لسجل  لتج1ر1 

.2697
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STE DEGUSTE
SARL

 لط1بق  ألو0 حي  لجيش  مللكي، 

خنيفرة

غير) بمقت�شى  حضر  جتم1ع 

تم) (،2122 أبريل) (18 بت1ريخ) ع1د1 

 تخ1ذ  لقر ر ت  لت1لية):

 لقر ر)1 :

حصة  ن حصص) (2511 تشزيع)

 لشريك  ملتشفى  لسيد فؤ د  لش1 ي)

لف1ئدة) للحصة  درهم  (111 بقيمة)

 لشرثة،)على  لشكل  لت1لي):

 لسيدة حليمة ر �شي)417)حصة.

 لسيدة لبنى تمغيط)832)حصة.

 لسيد رشيد  لش1 ي)648)حصة.

 لسيدة نجية ع1جي)278)حصة.

 لسيدة نزهة  لش1 ي)325)حصة.

 لقر ر)2 :

حصة  ن) (2511 تشزيع) بعد 

حصص  لشريك  ملتشفى  لسيد)

يصبح) فؤ د  لش1 ي لف1ئدة  لشرثة،)
رأسم01  لشركة  شزع ك1آلتي):

 1917 ر �شي) حليمة   لسيدة 

حصة.
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 لسيدة لبنى تمغيط)1832)حصة.
 لسيد رشيد  لش1 ي)648)حصة.
 لسيدة نجية ع1جي)278)حصة.

 لسيدة نزهة  لش1 ي)325)حصة.
 لقر ر)3 :

ر �شي) حليمة  تعيين  لسيدة 
غير) ملدة  وذلك  للشركة   سيرة 

 حددة.
تم لدى كت1بة) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بخنيفرة)
رقم) تحت  (،2122 أبريل) (21 بت1ريخ)
رقم) 167/2022) لسجل  لتج1ر1 

.1733
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 ألست1ذة  ح1سن  لع1قل
 شثقة ب1لرب1ط

26)زنقة  شال1 رشيد،)شقة رقم)9
 له1تف):)0537.70.78.11/053770.78.00

ANGLO SUCC
 قره1  الجتم1عي : بسال حي  لصن1عي 
حي  لرحمة ش1رع عثم1ن  بن عف1ن 

رقم 62
ع1م) جمع  بمقت�شى  حضر 
ع1د1،)بت1ريخ)22)فبر ير)2122،)تقرر)

 1 يلي):
 MOHAMED عز0  لسيد)
 ANGLO(ن  ه1 ه كمسير (RISVAN

.SUCC
 SAID MOZHER تعيين  لسيد)

.ANGLO SUCC(كمسير
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)38766.
نسخة قصد  لبي1ن
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 ئتم1نية  1جستيك ك1ونس11 ش ذ م م
 نس)5)ش1رع  لحسن  ألو0 شقة رقم)3)تجزئة)

بلخير  لعم1رة رقم)9) لط1بق  لث1ني تم1رة
TEL : 1537644148

STE DIR BROTHERS
SARL

بمقت�شى أنظمة  لشركة  ملشقعة)
(،2122 ين1ير) (24 بت1ريخ) تم1رة  في 
ذ ت  سؤولية) تأسيس  لشركة  تم 

 حدودة و لتي خ1صي1ته1 ك1لت1لي):

 DIR شركة) (:  لتسمية)

BROTHERS)ش ذ م م.

 لهدف  الجتم1عي):)هدف  لشركة))

:)أشغ01) د خل  ملغرب أو خ1رجه هش)

شر ء) ألر �شي) للبن1ء،)  ختلفة 

إع1دة) أجل  و لقروية  ن   لحضرية 

بيعه1.

جميع  لعملي1ت  مل1لية) وعمش 1 

 لتج1رية  لصن1عية  ملتعلقة ب1ملنقش0)

بشكل  ب1شر) ب1لعق1ر  ملرتبطة  أو 

ب1لهدف  الجتم1عي) غير  ب1شر  أو 

لتطشير  لشركة.

 4 رقم) شقة  (:  ملقر  الجتم1عي)

 لط1بق  ألو0 إق1 ة ق1در  رس  لخير)

تم1رة.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج1ر1.

تبث في  بلغ) (: رأس  01  لشركة)

 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111

111)درهم) حصة  جتم1عية  ن فئة)

للش حدة  قسمة ك1لت1لي):

حصة) (341 سليم1ن  لدير)

 جتم1عية.

حصة) (331 هش1م  لدير)

 جتم1عية.

حصة) (331 ي1سين  لدير)

 جتم1عية.

سليم1ن) تعيين  تم  (:  لتسيير)

للشركة ملدة غير)  لدير  سير وحيد 

 حدودة.

 لتشقيع  الجتم1عي):)قبلت  لشركة)

لجميع) سليم1ن  لدير  تشقيع  ملسير 

 لعقشد  لتي تتعلق به1.

 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

إلى)31) ن ديسمبر.

ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

28) 1رس) بت1ريخ) بتم1رة   لتج1رية 

.2122

رقم  لسجل  لتج1ر1):)135869.
للنشر و لبي1ن
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جايدار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 قره1 ب1لرب1ط ش1رع  البط01 رقم 4 

 كد 0
رأسم1له1 :  1ئة  لف درهم

بمقت�شى عقد عرفي تقرر تأسيس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد.
 لتسمية):)ج1يد ر.

وتسيير  ملط1عم) خلق  (:  لهدف)
ببيع  ملش د  لغذ ئية) يتعلق  وكل  1 

 ستر د وتصدير كل  ش د  لتغذية.
 قره1 ب1لرب1ط ش1رع  البط01 رقم)

4) كد 0.
هش) رأسم01  لشركة  (:  لرأسم01)
 1ئة  لف درهم  قسم إلى  لف حصة)
 ن فئة  1ئة درهم للحصة  لش حدة)

 ن طرف  لسيد  د ر  حمد.
:) لسيد  د ر  حمد هش)  لتسيير)

 ملسير  لشحيد للشركة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
15) 1رس) بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1849.
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PLACO-HA
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 
تأسيس) تم  بتم1رة  (2122 7) 1رس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي)

تحمل  لخص1ئص  لت1لية):
PLACO-HA(:(لتسمية 

تصنيع) (:  لهدف  الجتم1عي)
وتسشيق  أللش ح  لجبصية  لتج1رة.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملقر  الجتم1عي):)34)ش1رع  لعربية)
 لسعشدية تق1طع رقم)6)حي  بن سين1)

تم1رة.
حدد) (:  لرأسم01  الجتم1عي)
درهم) (111.111 رأسم01  لشركة في)
حصة  جتم1عية) (1.111 إلى)  شزعة 

بقيمة)111)حصة  شزعة ك1لت1لي):

للسيد فكر1  لحمشتي)451)حصة)؛
للسيد سعيد بشكالطة)111)حصة)؛

 451 للسيد  حمد  لحمشتي)
حصة.

:) لسيد فكر1  لحمشتي)  لتسيير)
 R129631 رقم  لبط1قة  لشطنية)
5)رقم)  لق1طن ب حي  الندلس ش1رع)
و لسيد  حمد  لحمشتي) تم1رة  (58
رقم  لبط1قة  لشطنية)R88993)بلشك)
يعقشب) حي  24) ملسيرة  رقم) (17 ب)

 ملنصشر.
ب1ملحكمة  تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل   19 بت1ريخ  تم1رة   البتد ئية 
رقم  لسجل  لتج1ر1  تحت   ،2122

.136175
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 RABAT FLEUR ZHAR BEL
AAMRI
SARL AU

تأسيس شركة
 RABAT FLEUR (:  سم  لشركة)

.ZHAR BEL AAMRI SARL AU
 لصفة  لق1نشنية : ش.م.م.ش.و.

 : تسجيل  لعقد  لعرفي  ت1ريخ 
14 أبريل 2122 سال.

:  الد رة   لهدف  الجتم1عي 
 لتج1رية و لصن1عية - ت1جر.

درهم   11.111 رأسم01  لشركة 
 قسمة إلى 111 حصة  ن فئة 111 
على  لشكل  للشرك1ء  للحصة  درهم 

 لت1لي :
 111 حنكر ر   لسيد  صطفى 

حصة.
سنة  بتد ء  ن   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع 

 لسجل  لتج1ر1.
 لسنة  مل1لية :  ن ف1تح ين1ير إلى 
31 ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتم1عي : تجزئة  لحديقة 

رقم 73 لعي1يدة سال.
 لتسيير :  لسيد  صطفى حنكر ر.
ب1لسجل  لتج1ر1  رقم  لتسجيل 

35823 ب1ملحكمة  البتد ئية بسال.
97 P
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 كتب  ملح1 1ة  ألست1ذ ن

أ شحي ع1بد وأ شحي هش1م

 ح1 ي1ن بهيئة  لرب1ط

3،)ش1رع  شال1 يشسف)-) لرب1ط

شركة اش ر م اوطيلزاند ريزورس 
اوف موروكو

HRM
 عالن عن تعديل  تصرفي  جلس 

 الد رة وتغيير نش1ط  لشركة
عم1رة س1حة  ربع  حج  لري1ض 

عم1رة 5 و 6،  لط1بق 3، حي  لري1ض، 
 لرب1ط

سجل تج1ر1 عدد 24935
بمشجب  جتم1ع  جلس  إلد رة)
و حضر) (،2121 فبر ير) (26 بت1ريخ)
15) 1رس) بت1ريخ)  جلس  إلد رة 
2121،)و حضر  لجمع  لع1م  لع1د1)
2121،)تقرر تعديل) 25)يشنيش) بت1ريخ)
 تصرفي  جلس إد رة شركة  ش ر)
م  وطيلز ند ريزورس  وف  شروكش،)

وجعل  ملجلس يتكشن  ن):
 لسيد  1 شن لحليمي علمي)؛

شركة  1د يف  مثلة في شخص)
 لسيدة غيزالن خلشفي)؛

 لسيدة أسم01 عش د)؛
 لسيدة كنزة فصيحي)؛

 لسيد عمر ملريني)؛
 لسيد  حمد رشيد قرق1ر1.

بمشجب  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم تقرير  1) (2121 سبتمبر) (6 بت1ريخ)

يلي):
3) ن  لنظ1م) تعديل  لبند)
ب1لنش1ط) للشركة  ملتعلق   ألس1�شي 

 لتج1ر1 للشركة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 2798 رقم) تحت  ب1لرب1ط   لتج1رية 

بت1ريخ)19)أبريل)2122.
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QARAOUIA ELEVAGE ZAIIR
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL 100.000 DIRHAMS

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2122 أبريل) (23

ذ ت  سؤولية  حدودة  ن شريك)

و حد ب1ملش صف1ت  لت1لية):

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

QARAOUIA ELEVAGE ZAIIR
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)
 سؤولية  حدودة  ن شريك و حد.

:) لنش �شي)  لهدف  الجتم1عي)
وتج1رة  لخضرة) وأعالف  ملركزية 

و لفش كه ب1لجملة.
رأس  مل01):)111.111)درهم  غربي)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة  لش حدة.
 شزعة على  لشكل  لت1لي):) لسيد)

 حمد  لحسني)1111)حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي.
 31 ف1تح) :) ن   لسنة  مل1لية)
ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
حي  لرحمة) (:  ملقر  الجتم1عي)

قط1ع س رقم)1193)سال.
 ملسير):) حمد  لحسيني.

ب1ملحكمة) رقم  إليد ع  لق1نشني 
24) 1رس) بت1ريخ) بسال   إلبتد ئية 
ب1لسجل) رقم  لتسجيل  (2122

 لتج1ر1)35695.
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ISRAIMPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
في طشر  لتصفية

 بلغ رأسم1له1 111.111
وعنش ن  قره1  الجتم1عي  لرقم 
12 تجزئة ليلى 2 سيد1  عروف 
21191  لحي  لحسني عين  لشق 

 لد ر  لبيض1ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 :

213297
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 5) 1رس) في)  ملؤرخ 
 لشركة  سر ء)  بشر ذ ت  سؤولية))
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن  قره1) (111.111 رأسم1له1)
 2 ليلى) تجزئة  (12  الجتم1عي  لرقم)
سيد1  عروف)21191  لحي  لحسني 
عين  لشق  لد ر  لبيض1ء  ملغرب 

نتيجة 0 : سبب حل  لشركة  ألز ة 
وكثرة  يعرفه1  لقط1ع   لخ1نقة  لتي 
ب  وحدد  قر  لتصفية   ملن1فسة. 
سيد1   2 ليلى  تجزئة   12  لرقم 
عين  حي  لحسني   21191  عروف 
 21192  -  لشق  لد ر  لبيض1ء 

 لد ر  لبيض1ء.
وعين  لسيد  حمد  رسالن 
وعنش نه 53 النكستر ش1رع ريفير م  أ 
2151  لزالي1ت  ملتحدة 21192  لد ر  

 ملغرب كمصفي للشركة.
وعند  القتض1ء  لحدود  ملفروضة 
على  لصالحي1ت  ملخشلة لهم  ملخ1برة 
و حل تبليغ  لعقشد و لشث1ئق  ملتعلق 

ب1لتصفية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)14731.
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 لسيد  قصبي فؤ د
خبير  ح1سب
 د سشسيي

412)ش1رع بشركشن  لد ر  لبيض1ء

 UNIVERS MOTORS
EUROPE

SA
شركة  حدودة  ملسؤولية

برأسم01 قدره : 57.511.111 درهم
 قره1  الجتم1عي : 112 ش1رع  شال1 

سليم1ن،  لد ر  لبيض1ء
س.ت : 158.269

بمشجب  حضر  لجمع  لغير)
 2122 أبريل) (4 ع1د1  ملنعقد بت1ريخ)

تقرر  1 يلي):
إلى) للشركة  نقل  ملقر  الجتم1عي 

 لعنش ن  لت1لي):
عمر ن) ب1  زنقة  يت  (37

 لد ر  لبيض1ء.
تنسيق  لنظ1م  ألس1�شي.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
أبريل) (19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء،)

2122)تحت رقم)821734.
 ن أجل  ملستخرج و إلش1رة

 الد رة
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PRIMA GARD
SARL AU

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�شى 

2122)ب1لرب1ط،)قد تم وضع) 9)أبريل)

تحمل) لشركة   لق1نشنة  ألس1�شي 

 لتخص1ئص  لت1لية):

 PRIMA GARD SARL(:(لتسمية 

AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لق1نشنية 

 سؤولية  حدودةلشخص و حد.

أ ن  ألبنية   :  لهدف  الجتم1عي 

 لع1 ة أو  لخ1صة.
درهم   111.111  : رأس  مل01 

فئة  حصة  ن   1111 إلى   قسمة 

111 درهم للحصة  لش حدة  شزعة 

على  لشكل  لت1لي :
رج1ء بشيطن 111.111 درهم.

سنة  ن  لتأسيس   99  :  ملدة 

 لنه1ئي.

ين1ير  ف1تح  :  ن   لسنة  مل1لية 

سنة،  1  كل  ديسمبر  ن   31 إلى 

ت1ريخ  تبتدئ  ن  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 ملقر  إلجتم1عي : بلشك 4 رقم 9 

 ليشسفية غرب  لرب1ط.

 ملسيرة : رج1ء بشيطن.
 : ب1لسجل  لتج1ر1  رقم  لتقييد 

.159745
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 ACADEMIE CHERKAOUI

 HICHAM DE CONDUITE ET

EDUCATION ROUTIERE
SARL AU

أس1�شي  سجل) نظ1م  بمقت�شى 

ب1لرب1ط) (2122 ين1ير) (29 بت1ريخ)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة شريك وحيد.

 ACADEMIE (:  لتسمية)

 CHERKAOUI HICHAM DE

 CONDUITE ET EDUCATION

ROUTIERE

 لهدف):)سي1رة  لتعليم.



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8252

 لعنش ن  لتج1ر1):)34)تجزئة ملي1ء)

عين عين عتيق تم1رة.

 لرأسم01):)حدد رأسم01  لشركة)

في)111.111)درهم  قسمة إلى)1111 

للحصة) درهم  (111 بقيمة) حصة 

لص1لح  لسيد  لشرق1و1 هش1م.

تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)

للشركة) كمسير  هش1م   لشرق1و1 

ملدة غير  حدودة.

 لسنة  مل1لية):):) ن ف1تح ين1ير إلى)

ديسمبر كل سنة  1 عد   لسنة) (31

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 

بت1ريخ (136173 رقم) تحت   بتم1رة 

 19)أبريل)2122.
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SFK CALL
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رسم1له1 : 111.111 درهم

 ملقر : رقم 46، ش1رع  لزرقطشني، 

 كتب رقم 15 - 16،  لط1بق رقم 6 

 لد ر  لبيض1ء

 لسجل  لتج1ر1 : 539743

تأسيس شركة
ب1لد ر) عرفي  عقد  على  بن1ء)

2122،)تم) 17) 1رس) بت1ريخ)  لبيض1ء)

ذ ت) لشركة  وضع  لنظ1م  ألس1�شي 

ب1ملش صف1ت)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لت1لية):

.SFK CALL SARL(:(لتسمية 

 لرأسم01):)111.111)درهم  جزأة)

بقيمة) حصة  جتم1عية  (1111 إلى)

111)درهم.

د  حن  لح1 ل) خ1لد  (:  لشرك1ء)

(: رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

.  PH811395

لبط1قة) لعالم  لح1 لة  فدوى 

BJ5328538(لتعريف  لشطنية رقم 
ش1رع) (،46 رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)

 16-15 رقم)  لزرقطشني،) كتب 

 لط1بق رقم)6) لد ر  لبيض1ء.

تختص) (:  لهدف  الجتم1عي)

 لشركة ب1ملغرب كم1 ب1لخ1رج في  ركز)

.(Centre d’appel)(01التص 

99)سنة  ن ت1ريخ  لتقييد) (:  ملدة)

ب1لسجل  لتج1ر1.

لعالم) فدوى  :) لسيدة   ملسير)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

.BJ 328538(رقم

في  ركز) تم  إليد ع  لق1نشني 

بشالية  لد ر) لالستثم1ر   لجهش1 

 لبيض1ء.
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B&Ass(Expert(Comptables

SARL

BJF CONSULTING

 نحال0  لشركة  لس1بق ألو نه

بسال) بمقت�شى  ملحضر  ملؤرخ 

قرر  لجمع) (،2122 فبر ير) (21 بت1ريخ)

 BJF CONSULTING لشركة)  لع1م 

رأسم1له1  الجتم1عي) ش.م.م.) ملقدر 

درهم  لك1ئن  قره1) (11111 ب)

(،15 ب1لرب1ط،)  الجتم1عي  قره1 

أكد 0،) (4 رقم) ش1رع  ألبط01 شقة 

و ملسجلة ب1لسجل  لتج1ر1 ب1لرب1ط)

131.147) نحال0  لشركة) تحت رقم)

 لس1بق ألو نه وعين  لسيد بنس1�شي)

زنقة) (95 ب1لرب1ط،) لحسن  لق1طن 

عم1رة  شك1دور) جعفر  لصديق،)

أكد 0،) لح1 لة) (،3 رقم) II) لشقة 

 A71998 رقم) للبط1قة  لشطنية 

كمصفي،)كم1 تم رسخ  قر  لتصفية)

في  ملقر  الجتم1عي  ملذكشر أعاله.

تم  إليد ع  لق1نشني بكت1بة ضبط)

يشم ب1لرب1ط    ملحكمة  لتج1رية 

31) 1رس)2122)تحت رقم)123416.
لإلش1رة و لنشر

 لسيد بنس1�شي لحسن
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TAYBAT AL BAHR
SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : RESIDENCE

 OUSSAMA 4 LOTISSEMENT

 SIAD(HAJJI(N7 MAGASIN

 N 4 REZ -DE -CHAUSSEE

IMMEUBLE E SALE

للمحضر  الستثن1ئي  ملؤرخ) تبع1 

2121) لشركة طيب1ت) ديسمبر) (7 في)

إق1 ة) ب1لعنش ن   لبحر،) لك1ئنة 

 7 تجزئة سعيد حجي رقم) (4 أس1 ة)

ب1لط1بق  ألر�شي عم1رة) (4  تجر رقم)

E)سال تقرر  1 يلي):

قفل  لتصفية نه1ئي1 طبق1 للم1دة)

للشركة) 27) ن  لق1نشن  ألس1�شي 

كمصفي) وتسمية  لس1هل  حمد 

للشركة.

تم  إليد ع  لق1نشني رقم  لسجل)

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 

رقم)38741)ت1ريخ)21)أبريل)2122.
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 DROGUERIE ZAHRAT AL

HAMD
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 dhs

 Siège(social : Lot(Zahrat(Al

 Hamd(Imm1 Magasin(N° 4,

Mouhite(LAAYAYDA(SALE

للمحضر  الستثن1ئي  ملؤرخ) تبع1 

2122) لشركة دروكر1) 14) 1رس) في)

زهرة) بتجزئة  زهرة  لحمد  لك1ئنة 

4) حيط) 1) ك1زة رقم)  لحمد عم1رة)

 لعي1يدة سال.

تقرر  1يلي):

25) ن) حل  لشركة طبق1 للم1دة)

وتسمية) للشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

بشيدية كريمة كمصفي للشركة.

تم  إليد ع  لق1نشني رقم  لسجل)

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 

رقم)38729)ت1ريخ)19)أبريل)2122.
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AGROZRI GHARB
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

بت1ريخ) بمقت�شى  لعقد  لعرفي 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

 ألس1�شي للشركة نلخصه ك1لت1لي):
 لتسمية):)شركة أكروزر1 غرب.

 لشكل  لق1نشني):)شركة  حدودة)
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد.

 ألهد ف):)بيع  ملنتشج1ت  لفالحية)
وتدبير  الستغال0) تسيير  في   ق1ولة 

 لفالحي وأهد ف أخرى.
عقد) بمشجب  (:  ملقر  الجتم1عي)
سبش) زنقة  (15 في  لعنش ن) تشطين 
سنطر د فير الششب  كتب)2) لط1بق)

 لخ1 س  لقنيطرة.
درهم) (111.111 (:  لرأسم01)
كل) قيمة  حصة  (111 إلى)  قسمة 
يملكه1  لسيد) درهم  (1111 حصة)

زريشيلة  حمد.
زريشيلة) إن  لسيد  (:  لتسيير)
 حمد هش  لذ1 يقشم بأعم01  لتسيير)

وله أوسع  لصالحي1ت.
يشم) تبتدئ  ن  سنة  (99 (:  ملدة)

إنش1ئه1  لنه1ئي.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لق1نشني 
 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لقنيطرة 
رقم  لسجل) (91197 رقم) تحت 

 لتج1ر1)64997.
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MOUCHA
بمشجب  لجمع  لع1م  لغير ع1د1)
ديسمبر) (6 بت1ريخ) للشرك1ء) ملنعقد 

2121)قرر  1يلي):
ذ ت) شركة  تحشيل  لشكل  ن 
ذ ت) شركة  إلى   سؤولية  حدودة 
وحيد) بشريك   سؤولية  حدودة 

 لق1نشني.
بيع حصص  لسيد  ليزد1 بشبكر)

لف1ئدة  لسيد  ليزد1 ي1سر.
للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم1عي 

.MOUCHA



8253 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

(،2 تجزئة) (،1 7،) رج1ن) رقم)
(،8 31) لشقة) إلى  لعم1رة)  كن1س 
حس1ن) لشكيلي  زنقة  شال1  حمد 

 لرب1ط.
صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي) إع1دة 
 1 (،4 (،6 (،7 للشركة وتحديد   ملش د)

 ن ق1نشن  لشركة.
لقد تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)

 لتج1رية  كن1س تحت رقم)1154.
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CLOUD AI TECH SERVICES
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد
تأسيس شركة

إعالن  تعدد  لقر ر ت
تم وضع  لنظ1م  ألس1�شي لشركة)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وحيد ذ ت  ملميز ت  ملبينة فيم1 يلي):

 CLOUD AI TECH (:  لتسمية)
.SERVICES

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر):) لعم1رة)31) لشقة)8،)زنقة)
 شال1  حمد لشكلي حس1ن  لرب1ط.

سنة) (99 حددت  دته1 في) (:  ملدة)
 عتب1ر   ن ت1ريخ تأسيسه1  لنه1ئي.

 111.111 (: رأس  مل01  لجم1عي)
درهم  ملشزع كم1 يلي):

 111.111 فقير) ي1سين   لسيد 
درهم)111)حصة.

 لسنة  لجم1عية  1 بين ف1تح ين1ير)
إلى  تم ديسمبر.

لقد تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)
 لتج1رية  لرب1ط تحت رقم)124131.
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VILLE VERTE SQUARE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تأسيس شركة

تم وضع  لنظ1م  ألس1�شي لشركة)
ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  ملبينة فيم1 يلي):

 VILLE VERTE (:  لتسمية)

.SQUARE

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر):) لعم1رة)31) لشقة)8،)زنقة)

 شال1  حمد لشكلي حس1ن  لرب1ط.

سنة) (99 حددت  دته1 في) (:  ملدة)

 عتب1ر   ن ت1ريخ تأسيسه1  لنه1ئي.

 111.111 (: رأس  مل01  لجم1عي)

درهم.

 لسنة  لجم1عية  1 بين ف1تح ين1ير)

إلى  تم ديسمبر.

لقد تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)

 لتج1رية  لرب1ط تحت رقم)124182.
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 K.RAMI

  Bd.(Bd.(Zellaka((BP(170(Khouribga ,115

 PROMO NEW شركة

  CAPITAL
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت شريك و حد 
(: بمقت�شى عقد عرفي بت1ريخ) (- (1

وضع) تم  بخريبكة،) (08/04/2022

ذ ت) لشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

 سؤولية  حدودة ذ ت شريك و حد)

فيم1 يلي):

 PROMO :))شركة))  لتسمـيــــة)

ذ ت) NEW CAPITAL))ش.ذ.م.م 

شريك و حد.

 ملشضشع):)( لهدف).

وشر ء) بيع  (- عق1ر1) -) نعش 

و لعم1ر ت)-) الستير د)  الر �شي 

(- -) ألشغ01  لعمش ية) و لتصدير)

جميع) في  -) ملن1قصة   طعم- قهى)

بيع) (- لحس1ب  لغير) -) لنقل   ملش د)

بيع  ش د) (- و شر ء) الالت  لفالحية)

 لبن1ء)-)بيع قطع  لغي1ر-.)

غير) أو  بصفة  ب1شرة   ش1ركة 

 ب1شرة في جميع  لعملي1ت  لتج1رية)

و لتي ترتبط ب1لهدف في  لشركة عن)

طريق  الكتت1ب.)

جميع  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية،)

له1) وغير  لعق1رية  لتي   لعق1رية 

عالقة  ب1شرة أو غير  ب1شرة ب1لهدف)

تفعيل) في  يس1هم  و لذ1   ملذكشر 

تقدم  لشركة.

غير) أو  بصفة  ب1شرة   ش1ركة 

 ب1شرة في جميع  لعملي1ت  لتج1رية)

و لتي ترتبط ب1لهدف في  لشركة عن)

طريق  الكتت1ب.

تجزئة) (96 (:  لـمـقـــــــر  الجتم1عي)

 لش حة سفلي خريبكة.

(:  لرأسم01  الجتم1عي)

111111,11)درهـم  شزعة على)1111 

للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

 لش حدة و ملشزعة ك1لت1لي):)

-)ع1 ر  حمد)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  لـمـــــدة)

 لتأسيس  لنه1ئي إال في ح1لتي  لحل)

في) أو  لتمديد  ملذكشرين   ملبكر 

 لق1نشن  ألس1�شي.

:) لشركة  سيرة  ن)  لتســيـيـــر)

طرف ع1 ر  حمد.

:)تم) -2) إليد ع  لق1نشني)

بكت1بة  لضبط)  إليد ع  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

25/04/2022)تحت رقم)189/2022 

–) لسجل  لتج1ر1 رقم)7599.
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 K.RAMI 

 Bd.(Bd.(Zellaka((BP(170(Khouribga ,115

 PROMO AMAL ET شركة

AMINE
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت شريك و حد 
(: بمقت�شى عقد عرفي بت1ريخ) (- (1

وضع) تم  بخريبكة،) (14/04/2022

ذ ت) لشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

 سؤولية  حدودة ذ ت شريك و حد)

فيم1 يلي):

 PROMO شركة) (:  لتسمـيــــة)

ذ ت) ش.ذ.م.م  (AMAL ET AMINE

شريك و حد.

 ملشضشع):)( لهدف)

وشر ء) بيع  عق1ر1-) -) نعش 

-) الستير د) و لعم1ر ت)  الر �شي 

(- -) ألشغ01  لعمش ية) و لتصدير)

-) ملن1قصة في جميع) -) قهى)  طعم)

بيع) (- لحس1ب  لغير) -) لنقل   ملش د)

بيع  ش د) (- و شر ء) الالت  لفالحية)

 لبن1ء)-)بيع قطع  لغي1ر-.

غير) أو  بصفة  ب1شرة   ش1ركة 

 ب1شرة في جميع  لعملي1ت  لتج1رية)

و لتي ترتبط ب1لهدف في  لشركة عن)

طريق  الكتت1ب.)

جميع  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية،)

 لعق1رية وغير  لعق1رية  لتي له1 عالقة)

ب1لهدف) غير  ب1شرة  أو   ب1شرة 

تفعيل) في  يس1هم  و لذ1   ملذكشر 

تقدم  لشركة.))

غير) أو  بصفة  ب1شرة   ش1ركة 

 ب1شرة في جميع  لعملي1ت  لتج1رية)

و لتي ترتبط ب1لهدف في  لشركة عن)

طريق  الكتت1ب.)

 لـمـقـــــــر  الجتم1عي))):)314)زنقة)

فلسطين  ر ب خريبكة.

(:  لرأسم01  الجتم1عي)

على) درهـم  شزعة  (111.111,11

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

للحصة  لش حدة و ملشزعة ك1لت1لي)::

-) لش في  ملصطفى)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن)  لـمـــــدة):)99)

 لتأسيس  لنه1ئي إال في ح1لتي  لحل)

في) أو  لتمديد  ملذكشرين   ملبكر 

 لق1نشن  ألس1�شي.

 لتســيـيـــر):) لشركة  سيرة  ن)

طرف  لش في  ملصطفى).

:)تم) -) إليد ع  لق1نشني) (2

بكت1بة  لضبط)  إليد ع  لق1نشني 

بخريبكة) ب1ملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (25/04/2022 بت1ريخ)

188/2022)–) لسجل  لتج1ر1 رقم)

.7597
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عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8254

PHARMACIE AL GHAZWA

SARL  AU

شركة  حدودة  ملسؤولية 

رأسم1له1: 755.111 درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

19211  لجديدة 

تأسيس شركة

شكل  لشركة : شركة  حدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد

بمقت�شى عقد تشثيقي  ؤرخ بت1ريخ)

عزيز) تلق1ه  ألست1ذ  (28/12/2021

تأسيس) تم  ب1لجديدة  بشش1ن  شثق 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ن)

شريك وحيد و لتي تتميز بم1 يلي):

 PHARMACIE (: تسمية  لشركة)

AL GHAZWA SARL AU

غرض  لشركة):)صيدلية

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

شرق1وة)3)رقم)45) لجديدة

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 755.111 رأسم01  لشركة)  بلغ 

درهم  تكشن  ن)7551)حصة)

بسش ة)111)للحصة كله1 للشريكة)

 لشحيدة  لهنت1تي فريدة)

 لح1 لة لبط1قة  لتعريف  لشطنية)

M 281218(:رقم

 لتسيير):) لسيدة  لهنت1تي فريدة

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

لدى) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 

 ملحكمة  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

24/03/2022)تحت رقم:)27642.

وسجل تج1ر1 رقم:)19211. 

بمث1بة  قتطف

 ألست1ذ عزيز بشش1ن  شثق ب1لجديدة
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187

TP : 21612621

RC : 24711

CNSS : 6227212

STE THD SECURITY
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي : حي  بن 

سين1ء 2 عم1رة 31 سيد1 ق1سم 

 ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29125

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   القتض1ء)

.THD SECURITY

:) لحر سة) غرض  لشركة بإيج1ز)

و أل ن.

: حي  بن  عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ق1سم  سيد1   31 عم1رة   2 سين1ء 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ رأسم01  لشركة)

درهم  قسم ك1لت1لي):

 لسيدة  لدريسية  يت  لبشير)

341)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 تشفيق  يت  لبشير)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 هش1م  لحسشني)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  لدريسية  يت  لبشير)
عنش نه)( ) حي  بن سين1ء 2 عم1رة 31 

سيد1 ق1سم.
  لسيد تشفيق  يت  لبشير عنش نه)( )
تجزئة  لعلش1 رقم 81 سيد1 ق1سم.
  لسيد هش1م  لحسشني عنش نه)( )
31 سيد1  عم1رة   2 حي  بن سين1ء 

ق1سم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة):
 لسيدة  لدريسية  يت  لبشير)
عنش نه)( ) حي  بن سين1ء 2 عم1رة 31 

سيد1 ق1سم.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 28  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

 1رس)2122)تحت رقم)2022/84.
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C.H.COM SARL
 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187
TP : 21612621

RC : 24711
CNSS : 6227212

STE ECOMSA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي : عم1رة 22 
زنقة 21 شقة 7  لحي  لجديد سيد1 

ق1سم  ملغرب 16111
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29147
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (7
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية):
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   القتض1ء)

.ECOMSA
خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 النترنيت.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي): عم1رة 22 

زنقة 21 شقن 7  لحي  لجديد سيد1 

ق1سم  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 99.111 (: رأسم01  لشركة)  بلغ 

درهم  قسم ك1لت1لي):

حصة) (331  لسيد  ديب  بريش0)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 331 بنطح1وية)  لسيد  يمن 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

حصة) (331 بهي1و1)  لسيد  يمن 

بقيمة)111)درهم للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

(( ) عنش نه)  لسيد  ديب  بريش0 

7  لحي  شقة   21 زنقة   22 عم1رة 

 لجديد سيد1 ق1سم.

  لسيد  يمن بنطح1وية عنش نه)( )

زنقة 2 إق1 ة  لفتح  لط1بق 1 شقة 

13 سيد1 ق1سم.

( ) عنش نه) بهي1و1    لسيد  يمن 

7 سيد1  8  لشقة  حي غيثة عم1رة 

ق1سم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة):

(( ) عنش نه)  لسيد  ديب  بريش0 

7  لحي  شقة   21 زنقة   22 عم1رة 

 لجديد سيد1 ق1سم.

عنش نه) بنطح1وية   لسيد  يمن 

شقة) (1 إق1 ة  لفتح  لط1بق) (2 زنقة)

13)سيد1 ق1سم.

حي) عنش نه  بهي1و1   لسيد  يمن 

غيثة عم1رة)8.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

أبريل)2122)تحت رقم)2022/99.
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187

TP : 21612621

RC : 24711

CNSS : 6227212

 STE GROUP RESTO

RAMDAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  الجتم1عي : تجزئة  لط1لب

 رقم 14 سيد1 ق1سم

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29197

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (26

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية):

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   القتض1ء)

.GROUP RESTO RAMDAN

تشزيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 للحشم و لخضر.

 ستغال0  قهى.

نقل  لبض1ئع.

تجزئة   : عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لط1لب رقم 14 سيد1 ق1سم.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 111.111 (:  بلغ رأسم01  لشركة)

درهم  قسم ك1لت1لي):

 251  لسيد  لبليطي  بر هيم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 181  لسيد  لبليطي  حمد   ين)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 لسيد  لبليطي عمر ن)181)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.

 لسيدة  لبليطي قطر  لندى)181 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 211  لسيدة حمش  لزين  لك1 لة)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

  لسيد  لبليطي  بر هيم عنش نه)( )
سيد1) (45 رقم) حي  السم1عيلية 

ق1سم.
 لسيد  لبليطي  حمد   ين)
ش1رع عال0 بن عبد هللا) (( ) عنش نه)
سيد1) (16111  15 شقة) (1 زنقة)

ق1سم.
 لسيد  لبليطي عمر ن عنش نه)( ))
ش1رع عال0 بن عبد هللا زنقة)1)شقة)

15 16111)سيد1 ق1سم.
قطر  لندى)  لسيدة  لبليطي 
ش1رع عال0 بن عبد هللا) (( ) عنش نه)
سيد1) (16111  15 شقة) (1 زنقة)

ق1سم.
حمش  لزين  لك1 لة)  لسيدة 
 45 حي  السم1عيلية رقم) (( ) عنش نه)

16111سيد1 ق1سم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة):
  لسيد  لبليطي  بر هيم عنش نه)( )
سيد1) (45 رقم) حي  السم1عيلية 

ق1سم.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 2 بت1ريخ) ق1سم  بسيد1   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)2022/59.
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C.H.COM SARL
 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE
 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM
TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187
TP : 21612621

RC : 24711
CNSS : 6227212

STE CARO VERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 ملقر  الجتم1عي : حي  لسالو1 بلشك 
سالم رقم 68 سيد1 ق1سم 16111
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

28199
إعالن  تعدد  لقر ر ت

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (11  ملؤرخ في)

 لق1ر ت  لت1لية):
على ينص  :) لذ1  (1 رقم)  قر ر 
حصة  ن) (511 تحشيل) (: يلي)  1 
رأسم01  لشركة لف1ئدة بيعالش علي.
على ينص  :) لذ1  (2 رقم)  قر ر 
ذ ت  تحشيل  لشركة  (: يلي)  1 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
إلى  لشركة ذ ت  ملسؤولية   لشحيد 

 ملحدودة.
على ينص  :) لذ1  (3 رقم)  قر ر 
علي  سير) بيعالش  تعيين  (: يلي)  1 

لشركة بمعية كنديل هند.
على ينص  :) لذ1  (4 رقم)  قر ر 
تحيين  لنظ1م  ألس1�شي) (: يلي)  1 

للشركة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 16  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

فبر ير)2122.
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187

TP : 21612621

RC : 24711

CNSS : 6227212

STE CR FAIENCE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم1عي : زنقة 22 رقم 2  لحي 
 لد1  لجديد سيد1 ق1سم 16111
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

28377
تشسيع نش1ط  لشركة

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2121 ديسمبر) (29 في)  ملؤرخ 
نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):)بيع  ش د  لبن1ء.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ ق1سم  بسيد1    البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 11) 1رس)  

.2022/42
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187

TP : 21612621

RC : 24711

CNSS : 6227212

STE TAV G
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي : تجزئة 

جيه1ن رقم 36 سيد1 ق1سم
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

28337
رفع رأسم01  لشركة

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

رفع) تم  (2122 أبريل) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة 

 111.111 أ1  ن) درهم  (411.111

درهم عن طريق) (511.111 درهم إلى)

تقديم حصص نقدية أو عينية.

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

 1رس)2122)تحت رقم)2022/101.
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C.H.COM SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

 EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

RUE 22 N° 29 QN SIDI KACEM

TEL 15.37.59.41.63

IF : 13741187

TP : 21612621

RC : 24711

CNSS : 6227212

 STE NETOYAGE SERVICE

RAHALI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  الجتم1عي : حي جشهرة رقم 

989 سيد1 ق1سم 16111
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

28629

إعالن  تعدد  لقر ر ت
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (9 في)  ملؤرخ 

 لق1ر ت  لت1لية):

على ينص  :) لذ1  (1 رقم)  قر ر 

 751 :)تحشيل حصص ف1طمة)  1 يلي)

حصة لف1ئدة رح1لي عبد  اله.

على ينص  :) لذ1  (2 رقم)  قر ر 

تحشيل  لشكل  لق1نشني  ن) (:  1 يلي)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة) ذ ت 

 لشريك  لشحيد.

على ينص  :) لذ1  (3 رقم)  قر ر 

 1 يلي):)تغيير  السم  لتج1ر1 للشركة)

 STE NETOYAGE SERVICE  ن)

 STE RAHALI إلى) (RAHALI SARL

.A.G SARL AU

على ينص  :) لذ1  (4 رقم)  قر ر 

تعيين رح1لي عبد  اله  سير) (:  1 يلي)

وشريك وحيد.

على ينص  :) لذ1  (5 رقم)  قر ر 

تحيين  لنظ1م  ألس1�شي) (: يلي)  1 

للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 16  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

فبر ير)2122)تحت رقم)2022/48.
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BIG FOR شركة
ش.م.م بشريك وحيد

شقة رقم 72 إق1 ة بند ود رقم 6 

بالد بند ود سال

 لزي1دة و ملص1دقة

 على رأسم01  لشركة

ملحضر  لجمع  لع1م) تبع1 

 21 يشم) بسال   الستثن1ئي  ملؤرخ 

قرر  لشريك  لشحيد) (2121 ديسمبر)

شركة  حدودة) (BIG FOR لشركة)

 ملسؤولية بشريك وحيد  1 يلي):
رأسم01  لشركة  ن) في  زي1دة 

111.111)درهم إلى)1.111.111)درهم)

9111)حصة  جتم1عية) وذلك بخلق)

جديدة ذ ت  لتقد ة  لعينية للشركة)

 ن طرف  لسيد بي1 خ1لد.

 ملص1دقة على  لزي1دة في  لرأسم01)

 الجتم1عي.

تعديل في  لق1نشن  ألس1�شي.
لدى  ملحكمة) (:  إليد ع  لق1نشني)
 2122 أبريل) (21  البتد ئية بسال يشم)

تحت رقم  إليد ع)38739.
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VECTEUR LV
شركة  جهشلة  السم

رأسم1له1 466.111.111 درهم
 ملقر  الجتم1عي :  لطريق  لث1نشية 
1129 بلدية سيد1  عروف  لد ر 

 لبيض1ء
 لسجل  لتج1ر1 : 57265

 تبع1 ملد والت  لجمع  لع1م  ملختلط
تم) (2116 ين1ير) (25 بت1ريخ)  ملنعقد 

تقرير  1 يلي):
تحشيل  ألسهم  لع1دية  لح1لية)
إلى أسهم  ن فئة ويكشن ذلك رهن1)

بتحقيق  لشروط  لت1لية):
.B(إنش1ء)أسهم  ن فئة

 رفع  لرأسم01 بمبلغ)172.356.211

سهم) (1.723.561 بإصد ر) درهم 
جديد  ن فئة)A)وسهم و حد  ن فئة)
يتم) لكل سهم  درهم  (111 بقيمة) (B

دفعه1 ب1لك1 ل نقد .
إلى  جلس) تفشيض  لسلطة 

 إلد رة.
وتحيين  لنظ1م  ألس1�شي) تعديل 
في) تحقيق  لزي1دة  بشرط  للشركة 

 لرأسم01.
تعيين  لسيد نشفل بندفعة كعضش)
في) بشرط  ستكم01  لزي1دة  جديد 

 لرأسم01.
تعيين  لسيد  ملهد1  لط1هر1)
جديد) كعضش   لجشطي  لحسني 
بشرك  ستكم01  لزي1دة في  لرأسم01.
ملد والت  جلس  إلد رة) تبع1 
تقرر) (2116 ين1ير) (26  ملنعقد بت1ريخ)

 1 يلي):
 ملص1دقة على  لزي1دة  لنه1ئية في)

رأسم01  لشركة.
تحشيل) تحقق  على   ملص1دقة 
 ألسهم  لع1دية  ملشجشدة  سبق1 إلى)
أسهم  ن) وإنش1ء) (A أسهم  ن فئة)

.B(فئة

تعديالت  لنظ1م) على   ملص1دقة 
 ألس1�شي.

بندفعة) نشفل  تعيين  لسيد 
و لسيد  ملهد1  لط1هر1  لجشطي)

 لحسني كأعض1ء)جدد في  لشركة.
تعيين  لسيد نشفل بندفعة رئيس1)

 دير  ع1 1 للشركة.
بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
ب1لد ر) ضبط  ملحكمة  لتج1رية 
2116)تحت) 2) 1رس)  لبيض1ء)بت1ريخ)

رقم)597616.
 لخص قصد  لنشر
رئيس  جلس  إلد رة
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 SOCIETE BFS MEDIA SARL
AU

بي إف إس  يدي1 شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لش حد
رأسم1له1 311.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : عم1رة 8، زنقة 
 لشد د1، ب1ب حس1ين، سال

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
(،2122 14) بريل) بت1ريخ)  ملنعقد 
خص1ئص  لشركة) بعض  تغيير  تم 

ليصبح على  لشكل  لت1لي):
تفشيت  لحصص  الجتم1عية:)
بر دة  لح1 ل) زهير  فشت  لسيد 
(،AE181697 للبط1قة  لشطنية رقم)
للسيد عبد  لرحم1ن  لعلمي  لح1 ل)
 AE67351 رقم) للبط1قة  لشطنية 
%51) ن  جمشع) ب1ملئة) خمسشن 
 BFS لشركة)  لحصص  الجتم1عية 

.MEDIA
تغيير  لفصش0)-1 -2 7-6)و)43) ن)

 لق1نشن  ألس1�شي للشركة.
1):)تغيير  لشكل  لق1نشني)  لفصل)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذ ت  لشريك  لش حد إلى شركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة.
بي) شركة  :) لتسمية  (2  لفصل)
إف إس  يدي1 شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة.

 لفصل)6):) لشرك1ء)س1همش  بمبلغ)

على) تشزيعه1  وتم  درهم  (311.111

 لنحش  لت1لي:

 لسيد زهير بر دة)151.111)درهم.)

عبد  لرحم1ن  لعلمي)  لسيد 

151.111)درهم.)

رأسم01  لشركة) (: (7  لفصل)

311.111)درهم وزعت ك1لت1لي):

حصة) (1511 بر دة) زهير   لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة.

عبد  لرحم1ن  لعلمي)  لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1511

للحصة.

 لفصل)43):)تعيين كل  ن  لسيد)

زهير بر دة  لح1 ل للبط1قة  لشطنية)

عبد) و لسيد  (،AE181697 رقم)

للبط1قة)  لرحم1ن  لعلمي  لح1 ل 

AE67351،) سيرون) رقم)  لشطنية 

للشركة ملدة غير  حدودة.

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي) (- (3

للشركة.

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.38761
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 ADIBO UNITED 
أديبش يشن1يتد

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 

تم تأسيس شركة) (،2122 17) بريل)

ذ ت  سؤولية  حدودة خص1ئصه1)

ك1لت1لي):

 »  ADIBO UNITED («  لتسمية):)

»أديبش يشن1يتد)«.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.

و لتسيير) :) الستش1ر ت   لهدف)

 الد ر1)-)ت1جر.

 ملقر  الجتم1عي):)حي  لحرية إق1 ة)

41/43)شقة)16)ت1بريكت سال.
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 111.111 (: رأسم01  لشركة)

درهم.)

-) لسيد):)حميد  ديب)711)حصة.

 211 بشهشش) -) لسيد  لبشير 

حصة.

-) لسيد رشيد  كبيدة)111)حصة.

) ملدة:)99)سنة.

تم تعيين  لسيد حميد) (:  لتسيير)

رقم) لبط1قة  لشطنية  أديب  لح1 ل 

غير) ملدة  للشركة  A76517) سير 

 حدودة.

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

بسال للمحكمة  البتد ئية    لتج1ر1 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.35841
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PARA VERTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشـريك وحيد
رأس  01  لشركة : 111.111  درهم 

رقم 2 زنقة  والد  لق1�شي حي 

 النبع1ث سال

يشم حرر  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس) تم  بسـال  (2122 أبريل) (15  

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

بشـريك وحيد ب1لخص1ئص  لت1لية):

 .PARA VERTE(:(لتسمية 

) لهدف):)) إلد رة  لتج1رية)-)تسشيق)

 ملنتج1ت  لصيدالنية.
 111.111 (: رأس  01  لشركة)

حصة  ن) (1111 إلى) درهم  قسمة 

فئـة)111)درهم للحصة  لش حد.)
 1111 بلحميد1) ري1ن  (:  لسيدة)

حصة.
 ملقر  الجتم1عي):)رقم)2)زنقة  والد)

 لق1�شي حي  النبع1ث سال.
 لتسيير):)ري1ن بلحميد1.

 ملدة):) دة  لشركة)99)سنـة.
ب1لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 

بـ1ملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)

.35827
بمث1بة  قتطف وبي1ن
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شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
 له1تف):)15.28.52.83.52
 لف1كس):)15.28.52.79.82

A.G.S. TIRE شركة
 ش.م.م

ش1رع  لحسن  لث1ني، حي  لرطيم
أوالد ت1يمة، إقليم ت1رود نت

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي  شقع بمدينة)
 2122 8) 1رس) بت1ريخ) ت1يمة  أوالد 
 2122 9) 1رس) بت1ريخ) و سجل 
بت1رود نت تم وضع  لق1نشن  ألس1�شي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

تتميز ب1لخ1صي1ت  آلتية):
شركة) (:  لتسمية  الجتم1عية)

A.G.S. TIRE)ش.م.م.
 لشرك1ء):

 لسيدة  لبسيطة غزالن و لسيد)
و لسيد  لبسيطة) عزيز   لبسيطة 

سمير.
 لغرض  الجتم1عي):

أنش ع) جميع  وتشزيع  وبيع  شر ء)
ونصف  لجملة) ب1لجملة   لعجالت 

وب1لتقسيط.
 الستير د و لتصدير.

للحس1ب  لخ1ص) نقل  لبض1ئع 
و لغير.

و آلالت) غي1ر  لسي1ر ت  قطع 
 لزر عية و لصن1عية.

ش1رع  لحسن) (:  ملقر  الجتم1عي)
ت1يمة،  أوالد  حي  لرطيم،   لث1ني،)

إقليم ت1رود نت.
 ملدة):)حددت  دة  لشركة في)99 
سنة  بتد ء) ن يشم  لتأسيس  لنه1ئي)

للشركة.
رأس  مل01):)حدد رأس  مل01 في  بلغ)
1.111.111)درهم  قسم إلى)11111 
111)درهم) حصة  جتم1عية  ن فئة)

و شزع على  لشكل  آلتي):
 3334 (:  لسيدة  لبسيطة غزالن)

حصة  جتم1عية.
 3333 (: عزيز)  لسيد  لبسيطة 

حصة  جتم1عية.
 3333 (: سمير)  لسيد  لبسيطة 

حصة  جتم1عية.

حصة) (11111 (:  ملجمشع)
 جتم1عية.

 لتسيير):)عينت  لسيدة  لبسيطة)
عزيز) و لسيد  لبسيطة  غزالن 
ثالث) ملدة  وذلك  للشركة   سيرين 

سنش ت.
 لسنة  الجتم1عية):)تبتدئ في ف1تح)
ين1ير وتنتهي في)31)ديسمبر،)و ستثن1ء)
تبتدئ  لسنة  الجتم1عية  ألولى)
ب1لسجل) تسجيل  لشركة  يشم   ن 

 لتج1ر1.
 ألرب1ح):)بعد خصم ك1فة  لتك1ليف)
في) عليه1  وكذ   ملنصشص   لق1نشنية 
على) يشزع  لب1قي   لق1نشن  ألس1�شي،)
رأس) في  حصصهم  نسبة   لشرك1ء)

 مل01  الجتم1عي للشركة.
كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بت1رود نت يشم)29) 1رس)2122)تحت)

رقم)428.
ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج1ر1 
بت1رود نت يشم)29) 1رس)2122)تحت)

رقم)8595.
 لخص  ن أجل  لنشر

شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
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شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
 له1تف):)15.28.52.83.52
 لف1كس):)15.28.52.79.82

QUALITY CLEAN شركة
 ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد

ب 816،  لحي  لصن1عي أيت  لش0
عم1لة  نزك1ن، أيت  لش0

تأسيس
عرفي  شقع) عقد  بمقت�شى 
أبريل) (5 بت1ريخ) أيت  لش0  بمدينة 
2122)و سجل بمدينة  نزك1ن بت1ريخ)
وضع  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد تتميز)

ب1لخ1صي1ت  آلتية):
شركة) (:  لتسمية  الجتم1عية)
ذ ت  ش.م.م   QUALITY CLEAN

 لشريك  لشحيد.

 لشرك1ء):

 لسيد هاليل كم01.

 لغرض  الجتم1عي):

ب1لجملة،) وتشزيع  بيع  تصنيع،)

لجميع) و لتقسيط  نصف  لجملة 

وجميع  ملعقم1ت)  ش د  لتنظيف 

و ش د  لنظ1فة  لصحية.

 الستير د و لتصدير.

 لتج1رة بصفة ع1 ة.

816،) لحي) ب) (:  ملقر  الجتم1عي)

 لصن1عي أيت  لش0، عم1لة  نزك1ن، 

أيت  لش0.

 ملدة):)حددت  دة  لشركة في)99 

سنة  بتد ء) ن يشم  لتأسيس  لنه1ئي)

للشركة.
رأس  مل01):)حدد رأس  مل01 في  بلغ)

 1111 إلى) درهم  قسم  (111.111

111)درهم) حصة  جتم1عية  ن فئة)

و شزع على  لشكل  آلتي):

 لسيد هاليل كم01):)1111)حصة)

 جتم1عية.

 ملجمشع):)1111)حصة  جتم1عية.

 لتسيير):)عين  لسيد هاليل كم01)

كمسير وذلك ملدة  حدودة.

 لسنة  الجتم1عية):)تبتدئ في ف1تح)

ين1ير وتنتهي في)31)ديسمبر،)و ستثن1ء)

تبتدئ  لسنة  الجتم1عية  ألولى)

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  يشم   ن 

 لتج1ر1.

 ألرب1ح):)بعد خصم ك1فة  لتك1ليف)

في) عليه1  وكذ   ملنصشص   لق1نشنية 

على) يشزع  لب1قي   لق1نشن  ألس1�شي،)

رأس) في  حصصهم  نسبة   لشرك1ء)

 مل01  الجتم1عي للشركة.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1نزك1ن)

يشم)25)أبريل)2122)تحت رقم)795.

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج1ر1 

تحت) (2122 أبريل) (25 يشم) ب1نزك1ن 
رقم)25995.

 لخص  ن أجل  لنشر

شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
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شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
 له1تف):)15.28.52.83.52
 لف1كس):)15.28.52.79.82

B.D.H PNEU شركة
 ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد
دو ر  لطلبة،  لجم1عة  لتر بية

سيد1  حمد  وعمر، أوالد ت1يمة
عم1لة ت1رود نت
 لفسخ  ملبكر

بمقت�شى  حضر  د والت)
لشركة)  لجمع  لع1م  الستثن1ئي 
B.D.H PNEU)ش.م.م ذ ت  لشريك)
 لشحيد،) ملنعقد يشم)5)أبريل)2122،)
قرر  لشريك  لشحيد  لفسخ  ملبكر)
وتعيين  لشريك  لسيد) للشركة 
 لعسر1 عبد  لجليل ح1 ل للبط1قة)
 JC164991 رقم)  لتعريف  لشطنية 
بدو ر  لطلبة،) لجم1عة) و لس1كن 
سيد1  حمد  وعمر،)  لتر بية 
طبق1) وذلك  كمصفي  ت1يمة،) أوالد 
22) ن  لق1نشن) ملقتضي1ت  لفصل)

 ألس1�شي للشركة  ملعنية ب1أل ر.
كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بت1رود نت يشم)12)أبريل)2122)تحت)

 لرقم)127.
 لخص  ن أجل  لنشر

شركة  لدر س1ت  هى فيسك ش.م.م
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YAMENO II شركة
ش.م

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
بت1ريخ)  لغير  لع1د1  ملنعقد 
رأسم01) رفع  ثم  (26/11/2021
 لشركة  ن)117.251.111)درهم إلى)
بزي1دة) وذلك  درهم  (159.474.111

 بلغ)52.224.111)درهم.
7) ن  لنظ1م) تغيير  لفصل)

 ألس1�شي للشركة.
تحيين  لنظ1م  ألس1�شي للشركة.)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

03/01/2022)تحت رقم)816876.
 ن أجل  لخالصة و لبي1ن
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YAMENO II شركة
ش.م

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

بت1ريخ)  لغير  لع1د1  ملنعقد 

رأسم01) رفع  تم  (06/12/2019

درهم  لى) (311.111  لشركة  ن)

بزي1دة) وذلك  درهم  (117.251.111

 بلغ)116.951.111)درهم.

تم) و لدفع  ب1الكتت1ب   لتصريح 

إنج1زه1 بت1ريخ)06/12/2019.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

25/12/2019)تحت رقم)724935.
 ن أجل  لخالصة و لبي1ن
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 DIGITALIS GLOBAL

SYSTEMS & TECHNICS
DGST ق1ولة 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة

بت1ريخ) بمقت�شى عقد عرفي حرر 

تم) في  لرب1ط،) (2121 نشفمبر) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة  تحرير 

تحمل) وحيد  لتي  بشريك   حدودة 

 ملميز ت  لت1لية):

 DIGITALIS GLOBAL (:  لتسمية)

 SYSTEMS( &( TECHNICS( -( DGST

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد.

(- و إلعالن) :) التص01   لهدف)

هندسة  التص1الت و لشبك1ت ونظم)

 ملعلش 1ت.

 ملقر  الجتم1عي):))ش1رع أتين  ركز)

 ح1ج  لري1ض،) لط1بق  لخ1 س،)

ري1ض،) لرب1ط) حي  و8،) (7  بنى)

11111،) لرب1ط.

 دة قي1م  لشركة):)99)سنة  بتد ء)

 ن ت1ريخ تأسيسه1  لنه1ئي.
ب) يقدر  (: رأسم01  لشركة)

 1111 إلى) درهم  قسم  (111.111

للش حدة) درهم  (111 حصة  ن فئة)

 شزعة ك1لت1لي):

 لسيد يشنس هز1):)1111)حصة.

 لتسيير و إل ض1ء):

غير  حدودة) ملدة  تسيير  لشركة 

 ن طرف  لسيد يشنس هز1.

بتشقيع) تصبح  لشركة  لز ة 

 لسيد يشنس هز1.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

 %5 بعد  قتط1ع) (: تقسيم  ألرب1ح)

ك1حتي1ط ق1نشني،)يشزع  لب1قي حسب)

قر ر  لشرك1ء.

 لتسجيل):)تم  لتسجيل ب1ملحكمة)

 لتج1رية للرب1ط يشم)26)أبريل)2122 

تحت  لرقم)159741. 
 لخص  ن أجل  لنشر
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SOCIETE NOURA ELECTRO

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

131187

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

2121) ملسجل في  لرب1ط) 31)نشفمبر)

تحت رقم) (2121 ديسمبر) (28 بت1ريخ)

أخذ) تم  (16189/43706/54038

 لقر ر ت  لت1لية):

 لفسخ  ملبكر للشركة  بتد ء) ن)

31)نشفمبر)2121.

غن1م) نشرة  تعيين  لسيدة  تم 

جميع  إلجر ء ت) عن  كمسؤولية 

 ملتعلقة بهذ   لفسخ.

تم تعيين  لعنش ن  لك1ئن بتجزئة)

 3 حي  لتض1 ن  لشطر) زعير  أوالد 

رقم)5)بلشك)2)كمقر لهذ   لفسخ.

بهذ ) تم  لشضع  لق1نشني  ملتعلق 

بتم1رة) ب1ملحكمة  البتد ئية   لفسخ 

تحت رقم)711)بت1ريخ)5)أبريل)2122.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N°(48(Rue(Mohamed(El(Amraoui

Résidence Nizar

Tél.(06.61.22.00.99(&(05.37.37.87.81

Fax : 15.37.91.39.26

KENITRA

 STATION NOUR شركة

SABAH
ش.ذ.م.م. 

 ملقر  الجتم1عي :  لطريق  لشطنية 

رقم 1، طريق طنجة،  لك و عقيل

سشق أربع1ء  لغرب

شركة) تأسيس  لعقد  تبع1 

 STATION NOUR SABAH

تقرر تأسيس شركة ذ ت) ش.ذ.م.م.)

هي)  ملسؤولية  ملحدودة،) ميز ته1 

ك1لت1لي):

شركة) (:  لشكل  لق1نشني للشركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 STATION NOUR (:  لتسمية)

SABAH

 ملشضشع  لرئي�شي):) حطة  لتزويد)

ب1لشقشد و لخد 1ت.

 ملقر  الجتم1عي):) لطريق  لشطنية)

1،)طريق طنجة،) لك و عقيل،) رقم)

سشق أربع1ء) لغرب.

 ملدة):)99)سنة.

تبدأ  لسنة  مل1لية) (:  لسنة  مل1لية)

ديسمبر) (31 في ف1تح ين1ير وتنتهي في)

 ن كل سنة.

رأسم01) حدد  (: رأسم01  لشركة)

درهم،) (111.111 في  بلغ)  لشركة 

1.111)حصة  جتم1عية)  قسمة إلى)

 ن فئة)111)درهم للش حدة.

على  لشكل) تخصص  لحصص 

 لت1لي):

 23 أكد 0،) بشر س  حمد أ ين،)

زنقة  ألسد  بن  لفر ت،) لرب1ط،)511 

حصة  جتم1عية.

زنقة) (،23 فيال رقم) بشر س ن1فع،)

 171  ألسد  بن  لفر ت،) لرب1ط،)

حصة  جتم1عية.



8259 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

زنقة) بشر س حمزة،)طريق ف1س،)

 161 ق1سم،) سيد1  (،46 رقم) (،41

حصة  جتم1عية.

ش1رع  لشهيد) بشر س  حمد،)

 لحسين بن علي،)رقم)3،)سشق أربع1ء)

 لغرب،)161)حصة  جتم1عية.

 ملجمشع):)1111)حصة.

ن1فع،) بشر س  :) لسيد   إلد رة)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

GB192197،) لق1طن ب1لرب1ط،) رقم)

فيال رقم)23،)زنقة  ألسد  بن  لفر ت)

أكد 0.

وقد تم  إليد ع  لق1نشني لقش نين)
بسشق) ب1ملحكمة  البتد ئية   لشركة 

أبريل) (19 بت1ريخ) أربع1ء) لغرب،)

2122،)تحت رقم)2022/49.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N°(48(Rue(Mohamed(El(Amraoui

Résidence Nizar

Tél.(06.61.22.00.99(&(05.37.37.87.81

Fax : 15.37.91.39.26

KENITRA

AFRICAN BEES شركة
ش.ذ.م.م

 ملقر  الجتم1عي :  ركز لال يمشنة

قي1دة لال يمشنة

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

 AFRICAN BEES  الستثن1ئي لشركة)

ش.ذ.م.م،) ملنعقد بلال يمشنة،)بت1ريخ)

بيع) لعقد  وتبع1  (،2122 أبريل) (11

 لحصص  الجتم1عية  لذ1 سبقه،)

تقرر  1 يلي):

بيع  لسيد) على  تمت  ملص1دقة 

حصة) (511 (0 كعيب  لته1 ي 

سليم1ني) لف1ئدة  لسيدة   جتم1عية 

ليلى.

و7) ن  لنظ1م) (6 تعديل  لفصل)

 ألس1�شي.

صي1غة  لنظ1م  ألس1�شي) إع1دة 

للشركة.

لهذ ) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

بسشق) ب1ملحكمة  البتد ئية   ملحضر 

أبريل) (19 بت1ريخ) أربع1ء) لغرب،)

بملف) (2022/48 تحت رقم) (،2122

 لسجل  لتج1ر1 رقم)26143.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé Par l’Etat

 N°(48(Rue(Mohamed(El(Amraoui

Résidence Nizar

Tél.(06.61.22.00.99(&(05.37.37.87.81

Fax : 15.37.91.39.26

KENITRA

 MA.BEEL شركة

CONEKTION TRANS

ش.ذ.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد

 ملقر  الجتم1عي : إق1 ة  لكشلف

G.H 117، عم1لة 143، شقة 9 

 لقنيطرة

بمقت�شى  حضر  لجمع)

بشركة) للشرك1ء)  لع1م  الستثن1ئي 

 MA.BEEL CONEKTION TRANS

ب1لقنيطرة،) ش.ذ.م.م،) ملنعقد 

وتبع1 لعقد1) (،2122 أبريل) (6 بت1ريخ)

بيع  لحصص  الجتم1عية  للذ ن)

سبقن1ه،)تقرر  1 يلي):

 51 ب1ع  لسيد ب1لعريبي عز لدين)

لف1ئدة  لسيد) حصة  جتم1عية،)

سم1ن  حمد.

 51 فؤ د) ملششوك  وب1ع  لسيد 

لف1ئدة  لسيد) حصة  جتم1عية،)

سم1ن  حمد.

 ستق1لة  ملسيرين  لقد  ى  لسيد)

و لسيد  ملششوك) ب1لعريبي عز لدين 

وحيد) جديد  وتعيين  سير  فؤ د 

سم1ن  حمد،) شخص  لسيد  في 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

جميع) إعط1ئه  GB56188،) ع  رقم)

صالحي1ت  لتشقيع  إلد ر1 و ملصرفي.

إع1دة صي1غة  لنظ1م  ألس1�شي.

لهذ ) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
ب1ملحكمة  البتد ئية)  ملحضر 
(،2122 أبريل) (19 بت1ريخ) ب1لقنيطرة،)
بملف  لسجل) (91116 رقم) تحت 

 لتج1ر1 رقم)42239.
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 UNITED FOOTBALL CLUB
SETTAT
SARL/AU

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة بشريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2122 11) 1رس) بت1ريخ) بسط1ت،)
تم وضع  لقش نين  ألس1سية لشركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة،)ذ ت شريك)

وحيد.
 UNITED FOOTBALL(:(لتسمية 

CLUB SETTAT)ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.
 لهدف):

خمسة) يشغل   شغل  قهى 
أشخ1ص أو أكثر،) العب كرة.

جميع  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 
 مل1لية  لتج1رية  لصن1عية،) ملنقشلة)
يمكنه1  الرتب1ط) أو غير  ملنقشلة  لتي 
غير  ب1شرة) بصفة  أو   ب1شرة 
على) تس1عد  و لتي  بأهد ف  لشركة 

 زده1ر وتنمية  لشركة.
:) ملنطقة)  ملقر  الجتم1عي)
 لسي1حية  لحضرية  ملدخل  لشم1لي)

ملدينة سط1ت.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

تأسيسه1.
في) حدد  (:  لرأسم01  الجتم1عي)

 بلغ)1.111.111)درهم.
للسيد) أسند  لتسيير  (:  لتسيير)

 حمد ر�شى  لخير و1.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)
ديسمبر  ن) (31 إلى غ1ية) ين1ير  ف1تح 

كل سنة.
يخصم  ن  ألرب1ح  1) (:  ألرب1ح)
يقدر ب)5%) ن أجل تكشين  الحتي1ط)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة   لق1نشني 

 لرأسم01  الجتم1عي.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بسط1ت)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.2022/124

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  وتم 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج1ر1 

بسط1ت تحت رقم)7119.
 ن أجل  لخالصة و لبي1ن

 ئتم1نية)»كشنت كلير«
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JAK KHALIFA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ذ ت  لشريك  لشحيد

 لسجل  لتج1ر1 بسال

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)

شركة) تأسيس  تم  (2122 أبريل) (7

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد خص1ئصه1 ك1لت1لي):

JAK KHALIFA(:(لتسمية 

 ملقر  الجتم1عي):)حي  لسالم قط1ع)

11) تجر)63)سال.

 ملدة):)99)سنة.

 لهدف  الجتم1عي):)هدف  لشركة)

خ1رجه) أو  د خل  ملغرب  سش ء)

لحس1به1 أو لحس1ب  آلخرين):

وبيع  لف1كهة) شر ء)  لزر عة،)

وتصدير) و لخضرو ت،) ستير د 

تربية) و ملعد ت،)  ملنتج1ت  لزر عية 

 ملش �شي،)تج1رة.

رأس  مل01):)حدد رأسم01  لشركة)

إلى) درهم  قسمة  (11.111 في  بلغ)

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (111

بنسبة) للحصة  لش حدة  دفشعة 

قبل  ملس1همة  لشحيدة) 111%) ن 

 لسيدة  لكبيرة  نصشر1.

 لتسيير):)تم تعيين  لسيدة  لكبيرة)

 نصشر1 كمسيرة للشركة.

بتشقيع) تلتزم  لشركة  (:  لتشقيع)

لجميع)  لسيدة  لكبيرة  نصشر1 

 لعقشد و ملع1 الت.



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8260

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لق1نشني لدى كت1بة  لضبط ب1ملحكمة)
 البتد ئية بسال وتم تقييده1 ب1لسجل)
بت1ريخ (35867 رقم) تحت    لتج1ر1 

 25)أبريل)2122.
وهذ  بمث1بة  قتطف وبي1ن
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DRMP
SARL AU

عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 
ب1لرب1ط) (2122 23) 1رس) بت1ريح)
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 
 ملحدودة تحمل  لخص1ئص  لت1لية):

DRMP(:(لتسمية 
إع1دة) أو  فرز  لنف1ي1ت  (:  لهدف)

 ع1لجته1.
ش1كر) :) لك   لعنش ن  لتج1ر1)
صب1ح) رخشخة  و لد  سشن  دو ر 

 لصخير ت تم1رة.
 لرأسم01):)حدد رأسم01  لشركة)
في)111.111)درهم  قسمة إلى)1111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
تم تعيين  لسيد  حمد) (:  لتسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  ديفي 

 حدودة.
99)سنة) :) دة عمر  لشركة)  ملدة)

 ن ت1ريخ  لتأسيس  لنه1ئي.
ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)
ديسمبر  ن كل سنة  1 عد ) (31 ( إلى)
ت1ريخ) تبتدئ  ن   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
في  لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 
ب1ملحكمة  البتد ئية بتم1رة تحت رقم)

136155)بت1ريخ)18)أبريل)2122.
139 P

 STE ACADEMIE DE LA
REUSSITE

SARL
تصفية شركة

وبمشجب) (2122 31) 1رس) بت1ريخ)
عقد  لجمع  لع1م  الستثن1ئي  ملسجل)
قرر) (2122 أبريل) (15 ب1لرب1ط بت1ريخ)

 لشرك1ء) 1 يلي):

أ ر) إسن1د  وتم  تصفية  لشركة 

 لتصفية للسيد  ملهد1 صمهنين.

 قر  لتصفية هش  ملقر  الجتم1عي)

للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

تحت) (2122 أبريل) (21 بتم1رة بت1ريخ)
رقم)7945.
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STE AMAN LK
SARL

تصفية شركة
بت1ريخ)31)نشفمبر)2121)وبمشجب)

عقد  لجمع  لع1م  الستثن1ئي  ملسجل)

ب1لرب1ط بت1ريخ)29)ديسمبر)2121)قرر)

 لشرك1ء) 1 يلي):

أ ر) إسن1د  وتم  تصفية  لشركة 

 لتصفية للسيد  لحسن كعبشش.

 قر  لتصفية هش  ملقر  الجتم1عي)

للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

ب1لرب1ط بت1ريخ)14)أبريل)2122)تحت)
رقم)123845.
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STE MCN TECHNOLOGIE
SARL

تصفية شركة
وبمشجب) (2121 يشليش) (11 بت1ريخ)

عقد  لجمع  لع1م  الستثن1ئي  ملسجل)

قرر) (2122 6) 1رس) بت1ريخ) ب1لرب1ط 

 لشرك1ء) 1 يلي):

أ ر) إسن1د  وتم  تصفية  لشركة 

 لتصفية للسيد نبيل  لخدير1.

 قر  لتصفية هش  ملقر  الجتم1عي)

للشركة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

ب1لرب1ط بت1ريخ)22)أبريل)2122)تحت)
رقم)124145.
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SBIHI EVENTS شركة
ش.ذ.م.م. /ش.و.

تغيير  ملقر  الجتم1عي للشركة
على إثر عقد خ1ص  ؤرخ بت1ريخ)

10/10/2022،) جتمع شرك1ء)شركة)

ذ ت) شركة  (»SBIHI EVENTS«

وحيد) بشريك   سؤولية  حدودة 

وقررو   ملص1دقة) هذه  ألخيرة  بمقر 

على  1 يلي):

للشركة))) تغيير  ملقر  الجتم1عي 

ش1رع) إلى  ملقر  لجديد  لك1ئن بسال،)

29،) 1رين1) شقة) (،15 عم1رة) ف1س،)

سال.

ب1ملحكمة) أنجز  إليد ع  لق1نشني 

(،08/03/2022 في) بسال،)  البتد ئية 

تحت رقم38495.
 ن أجل  ملستخرج و إلنج1ز
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 B.Y. TRAVAUX شركة
 ش.ذ.م.م.

 تصــــــفية  لـشركة 
تعيين  صـــف للشركة

على إثر عقد خ1ص  ؤرخ بت1ريخ)

18/10/2021،) جتمع شرك1ء)شركة)

ذ ت) شركة  (»B.Y. TRAVAUX«

 سؤولية  حدودة بمقر هذه  ألخيرة)

وقررو   ملص1دقة على  1 يلي):

تصفية  لشركة؛

بريكش) هللا  عبد  تعيين  لسيد 

 صف للشركة.

ب1ملحكمة) أنجز  إليد ع  لق1نشني 

(،08/03/2022 في) بسال،)  البتد ئية 

تحت رقم)38496.
 ن أجل  ملستخرج و إلنج1ز)
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 PALACE NOUR 11
SARL AU 

شركة  حدودة  ملسؤولية
رأس  1له1 : 111.111 درهم

زي1دة في رأس  مل01
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

بت1ريخ)21/04/2022)بتم1رة،)لشركة)

»ب1الس نشر11«)شركة ذ ت  سؤولية)
 حدودة ذ ت شريك و حد رأسم1له1)
و قره1  الجتم1عي) درهم  (111.111
99)حي  ملغرب  لعربي) ب تجزئة رقم)
تقرر تم1رة  زي1د  ط1رق  بن   ش1رع 

 1 يلي:
 111.111 رأس  مل01  ن) زي1دة 
بتضمين) درهم  (511.111 إلى) درهم 

 ن  لحس1ب  لج1ر1 للشرك1ء.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ بتم1رة    البتد ئية 

2122-14-26)تحت  لرقم)7982.
للخالصة و  لتذكير
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 PREFABRICADOS Y 
HORMIGONES ESPAMAR

 SARL
تغيير

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
سليم1ن)) ببن   الستثن1ئي  ملنعقد 
قرر  لشرك1ء) (04/04/2022 بت1ريخ)
 PREFABRICADOS Y لشركة)
HORMIGONES ESPAMAR SARL

 1 يلي):
رأسم01  لشركة  ن)) رفع 
 3.111.111 إلى) درهم  (111.111

درهم بمس1همة نقدية.
 الئمة  لقش نين  ألس1سية)

للشركة.
لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
ب1ملحكمة  البتد ئية) كت1بة  لضبط 
 25/04/2022 بت1ريخ) ببنسليم1ن 

تحت رقم)232.
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NEWTECH IT MAROC
RC : 159603

 لصفة  لق1نشنية : شركة  حدودة 
 ملسؤولية. 

بمقت�شى  لق1نشن  ألس1�شي  ملؤرخ)
تأسيس) تقرر  (16/02/2022 بت1ريخ)
 NEWTECH تحمل  سم) شركة 
IT MAROC) حدودة  ملسؤولية)

خ1صيته1 ك1لت1لي):



8261 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

 NEWTECH IT« (:  لتسمية)

MAROC«) حدودة  ملسؤولية.

:) لشركة تم1رس نش1طه1)  لهدف)

ب1ملغرب و خ1رجه،

وهندسة) ودر س1ت  خد 1ت 

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت.

بيع أجهزة وبر  ج  لكمبيشتر.

بر جة  لح1سشب.

 لتدريب.

 ملش1ركة في رأس  مل01 أو حصص)

ك1نت) أي1  عملية  أو  شركة  أ1  في 

أو  ملس1همة) طريق  الند 1ج  عن 

) ألور ق  مل1لية) أو  الكتت1ب أوشر ء)

وحقشق  لشرك1ت أو تأسيس شرك1ت)

جديدة.

وبشكل ع1م كل عملية تج1رية أو)

صن1عية أو  1لية أو عق1رية له1 عالقة)

 ب1شرة أو غير  ب1شرة ب1ألهد ف  لتي)

وردت أعاله أو  ملن1سبة لتعزيز تشسع)

و تطشر  لشركة.

:) قر  لشركة)  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع) (15 (: في  لعنش ن  لت1لي) حدد 

4) كد 0،) رقم) عم1رة   البط01،)

 لرب1ط.

 ملدة  لق1نشنية):)تأسست  لشركة)

ت1ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99 ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي له1.
رأسم01) (:  لرأسم01  الجتم1عي)

 111.111 في  بلغ) حدد   لشركة 

 111 حصة  ن) (1111 إلى) قسمت 

ويمثل) كلي1  دفع  حصة  لكل  درهم 

 س1همة أنجزت نقد  لف1ئدة  لشركة)

 ن طرف):

ب) (NEWTECH IT  لشركة)

51.111)درهم.

 NEWTECH IT  لشركة)

 51.111 ب) (INTERNATIONAL

درهم.

ب1لك1 ل) هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كله1 للشركة.

يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

تشن�شي  لجنسية) حس1م،) حس1ير1 

.C186767(ح1 ل لجش ز  لسفر رقم

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني  (

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لتج1ر1 

 2122 أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط 

رقم) تحت  ب1لسجل  لتحليلي 

تحت) وب1لسجل  لز ني  (،123963

رقم)2822.
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STE FISH KITCHEN

SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم1له1 : 111.111 درهم

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في ف1تح)

ب1لرب1ط قد تم تأسيس) (2122 أبريل)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي)

تحمل  لخص1ئص  لت1لية):

FISH KITCHEN SARL(:(لتسمية 

 لهدف  الجتم1عي):) طعم،) قهى)

و ألشغ01  ملختلفة أو  لبن1ء.

عين) تجزئة  (:  ملقر  الجتم1عي)

 4 رقم) شقة  (112 رقم)  لعت1ريس 

 لط1بق  لث1ني  لصخير ت.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي.

درهم) (111.111 (:  لرأسم01)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة  لش حدة.

 951  لسيد  بش  لعالء) لعشني)

حصة.

 51 سلمى)  لسيدة  بش  لعالء)

حصة.

:) لسيد  بش  لعالء)  لتسيير)

 لعشني.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر.

 إليد ع):) ملحكمة  لتج1رية بمدينة)

 لرب1ط.

 159637 رقم)  لسجل  لتج1ر1 

ب1لرب1ط ف1تح أبريل)2122.
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1):)6.511.441)درهم

 قره1  الجتم1عي):)ز وية ش1رع عبد  ملش ن

وزنقة كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 MAZARS MANAGEMENT

CONSULTING
SARL

 لحل  ملسبق للشركة
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

(،2122 فبر ير) (28 بت1ريخ)  ملختلط 

 MAZARS شركة) شرك1ء) قرر 

(،MANAGEMENT CONSULTING

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

درهم،) قره1) (11.111 رأسم1له1)

 114 ب1لد ر  لبيض1ء،)  الجتم1عي 

 كرر،)ز وية ش1رع عبد  ملش ن،)عم1رة)

أك1بشلكش،) لط1بق  لث1لث،) كتب)

311،) 1 يلي):

حس1ب1ت  لسنة) على   ملص1دقة 

أغسطس) (31 في)  مل1لية  ملنتهية 

2121)؛

 لحل  ملسبق للشركة)؛

 Abdou Souleye تعيين  لسيد)

DIOP))كمصفي للشركة)؛

 114 (: ب) تحديد  قر  لتصفية 

 كرر،)ز وية ش1رع عبد  ملش ن،)عم1رة)

أك1بشلكش،) لط1بق  لث1لث،) كتب)

311،) لد ر  لبيض1ء)؛

وو جب1ت) تحديد  لتز  1ت 

 ملصفي))؛

تحديد  تع1ب  ملصفي)؛

 Abdou نه1ية والية  ملسير  لسيد)

Souleye DIOP)؛

وصل  بر ء)للمسير)؛

أجل) إعط1ء) لصالحي1ت  ن 

 لقي1م ب1إلجر ء ت  لق1نشنية.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ملدينة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)19)أبريل)2122 

تحت رقم)821723.
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

 ز ر أوديت و  ستش1ر ت

149 P

 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1):)6.441.511)درهم

 قره1  الجتم1عي):)ز وية ش1رع عبد  ملش ن

وزنقة كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

KOLIBRI TECHNOLOGIES
SAS

تأسيس شركة  س1همة  بسطة 
ذ ت شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بمدينة)

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)2) 1رس)2122،)

تم تأسيس شركة  س1همة  بسطة)

ذ ت شريك وحيد ذ ت  لخص1ئص)

 لت1لية):

 KOLIBRI (:  لتسمية)

TECHNOLOGIES

شركة  س1همة) (: شكل  لشركة)

 بسطة ذ ت شريك وحيد.

 لهدف):)تهدف  لشركة في  ملغرب)

كم1 في  لخ1رج،)إلى):

تكنشلشجي1) دعم  أنشطة 

تطشير) تصميم  لنظم،)  ملعلش 1ت):)

 لتطبيق1ت وتطشير  لبر  ج)؛

و ملس1عدة) تقديم  الستش1رة 

و لتكشين  ج01  ملعلش ي1ت)

وجميع  ألنشطة) ونظم  ملعلش 1ت 

 ملعلش 1تية)؛

لنظم) تنفيذ  لخطة  لرئيسية 

 ملعلش 1ت)؛

حزم) وتنفيذ  تسشيق  لتر خيص 

تخطيط  ش رد  ملؤسسة)؛
 لتك1 ل و لتنفيذ و ملششرة حش0)

ونظم) تخطيط  ش رد  ملؤسسة 

 ملعلش 1ت)؛)

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت) إد رة 

إد رة  لبنية  لتحتية) و ع1لجته1:)

وصي1نة) لتكنشلشجي1  ملعلش 1ت،)

 لتطبيق1ت)؛

إنش1ء)وتطشير  لبر  ج و لبر جي1ت)

وقش عد  لبي1ن1ت)؛

وخد 1ت) تشفير  ملعد ت 

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت)؛

تسشيق وتجميع وتركيب وصي1نة)

 ألجهزة وشبك1ت  لح1سشب)؛
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و ستض1فة  ملش قع) إنش1ء)

 إللكترونية)؛

حلش0  لنسخ  الحتي1طي) تنفيذ 

وأ ن تكنشلشجي1  ملعلش 1ت)؛

بجميع) على  ألسهم،)  الستحش ذ 

أو  ؤسسة شركة  أ1  في   أشك1له1،)

صلة،) ذ ت  تكشن  قد  صن1عة  أو  (

بأحد) غير  ب1شر،) أو  بشكل  ب1شر 

 ألشي1ء) ملعنية)؛

كل  لعملي1ت) ع1 ة،) وبصفة 

 لصن1عية و لتج1رية و مل1لية  لتي له1)

عالقة ب1لهدف  الجتم1عي أعاله و لتي)

 ن شأنه1 تطشير وتنمية  لشركة.

 دة  لشركة):)99)سنة  بتد ء) ن)

ت1ريخ تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.
ش1رع ز وية  (:   ملقر  الجتم1عي)

عم1رة) سش ية،) وزنقة  عبد  ملش ن 

3،) لط1بق  لخ1 س،) لرقم) شهرز د)

22،) لد ر  لبيض1ء.

:) حدد)  لرأسم01  الجتم1عي)

إلى) درهم  قسم  (111.111 في  بلغ)

درهم) (111 فئة) سهم  ن  (1.111

ب1لك1 ل  ن) للسهم  لش حد  دفشع 

 KOLIBRI (: طرف  لشريك  لشحيد)

TELECOMMUNICATION INC

 لسنة  مل1لية):)تبتدئ في ف1تح ين1ير)

وتنتهي في)31)ديسمبر  ن كل سنة.

وملدة) ستسير  لشركة،) (:  لتسيير)

غير  حددة،) ن طرف):

Jean-Ignace LUSSIER-  لسيد)

كند1  لجنسية،) زد د) (،DULUDE

بمشنتري01،) (1989 يشنيش) (19 يشم)

 قيم بكند  وح1 ل لجش ز سفر رقم)

.AC211998

 إليد ع  لق1نشني و  لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملركز  لجهش1)  لشركة 

ملدينة  لد ر  لبيض1ء) لالستثم1ر 

2122)حيت سجلت) 18)أبريل) بت1ريخ)

ملدينة  لد ر) ب1لسجل  لتج1ر1 

 لبيض1ء)تحت رقم)541525.
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

 ز ر أوديت و  ستش1ر ت)
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1:)441 511 6)درهم

 قره1  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد  ملش ن وزنقة)

كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 MAZARS INFORMATION

SYSTEMES
  SARL

إعالن عن  لحل  ملسبق للشركة
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م) (- (I

(،2122 فبر ير) (28 بت1ريخ)   ملختلط 

 MAZARS شركة) شرك1ء) قرر 

(،INFORMATION SYSTEMES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،) شركة 

درهم،) قره1) (1.611.111 رأسم1له1)

 114 ب1لد ر  لبيض1ء،)  الجتم1عي 

 كرر،)ز وية ش1رع عبد  ملش ن،)عم1رة)

أك1بشلكش،) لط1بق  لث1لث،) كتب)

311،) 1 يلي):

1)-) ملص1دقة على حس1ب1ت  لسنة)

 مل1لية  ملنتهية في)31)غشت)2121؛

2)-) لحل  ملسبق للشركة؛

 Abdou Souleye(3)-)تعيين  لسيد

DIOP))كمصفي للشركة؛

4)-)تحديد  قر  لتصفية ب:)114 

 كرر،)ز وية ش1رع عبد  ملش ن،)عم1رة)

أك1بشلكش،) لط1بق  لث1لث،) كتب)

311،) لد ر  لبيض1ء؛

وو جب1ت) تحديد  لتز  1ت  (- (5

 ملصفي؛

6)-)تحديد  تع1ب  ملصفي؛

والية  ملسير  لسيد) نه1ية  (- (7

Abdou Souleye DIOP؛

8)-)وصل  بر ء)للمسير؛

إعط1ء) لصالحي1ت  ن أجل) (- (9

 لقي1م ب1إلجر ء ت  لق1نشنية.

II)-)تم  إليد ع  لق1نشني لدى كت1بة)

ملدينة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)19)أبريل)2122 

تحت رقم)821722.         
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

’‘ ز ر أوديت و  ستش1ر ت)’’
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1:)6.441.511)درهم

 قره1  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد  ملش ن وزنقة)

كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 FPK CASA 1
إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 
وحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (- (I
بت1ريخ)  بمدينة  لد ر  لبيض1ء)
تم تأسيس شركة) (،2122 فبر ير) (28
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيد ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):
.FPK CASA 1(:1)-) لتسمية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة) (- (2
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
في) تهدف  لشركة،) (: -) لهدف) (3

 ملغرب كم1 في  لخ1رج،)إلى):
وتسيير  لص1الت  لري1ضية) إد رة 

ونش د1 و ر كز  للي1قة  لبدنية؛
في) و لتكشين  تقديم  الستش1رة 

 ج01  لري1ضة؛
و ألحد ث) تنظيم  لندو ت 

 ملتعلقة بنش1ط  لشركة؛
أنش ع  ملعد ت) جميع  وبيع  شر ء)
و ملكمالت) و ملالبس  لري1ضية 
 لغذ ئية و ملشروب1ت غير  لكحشلية؛

تسيير كل أصل تج1ر1  خصص)
ونش د1  للي1قة) لأللع1ب  لري1ضية 

 لبدنية؛
كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 
 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية  ملنقشلة)
أو  لث1بتة  لتي له1 صلة  ب1شرة  و غير)
أو) أعاله  ب1ألهد ف  ملعددة   ب1شرة 
 لتي  ن شأنه1 تطشير وتنمية  لشركة.
99)سنة  بتد ء) -) دة  لشركة:) (4
 ن ت1ريخ تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.
-) ملقر  الجتم1عي:) لتقى زنقة) (5
و بن) وه1ب  بنت  أ ينة  رو شند1،)
يحيى  الفر ني،) ملع1رف،) لد ر  لبيض1ء.

-) لرأسم01  الجتم1عي:) حدد) (6
إلى) درهم  قسم  (31.111 في  بلغ)
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (311
للحصة  لش حدة  دفشع ب1لك1 ل  ن)
 FPK طرف  لشريك  لشحيد،)شركة:)

MAROC؛

تبتدئ في ف1تح) -) لسنة  مل1لية:) (7

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

ستسير  لشركة،) -) لتسيير:) (8

وملدة غير  حددة،) ن طرف  لس1دة:

جم01  لتش تي،) غربي  لجنسية،)

 1979 أغسطس) (22 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PW815861؛

يخلف،) غربي  لجنسية،) جال0 

 1988 أغسطس) (23 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PS819513؛

(،Marc Olivier WAINBERG

فرن�شي  لجنسية،) زد د يشم)7)أبريل)

1972)بفرنس1،) قيم بفرنس1 وح1 ل)

 .17E155617(لجش ز سفر رقم

II)-) إليد ع  لق1نشني و لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لشركة لدى  ملحكمة  لتج1رية ملدينة)

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)14)أبريل)2122 
ب1لسجل  لتج1ر1) سجلت  حيت 

لنفس  ملدينة تحت رقم)541215. 
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

’‘ ز ر أوديت و  ستش1ر ت)’‘
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1:)6.441.511)درهم

 قره1  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد  ملش ن وزنقة)

كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 FPK RABAT 2
إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 
وحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (- (I

بت1ريخ)  بمدينة  لد ر  لبيض1ء)

28)فبر ير)2122)،)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيد ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):

.FPK RABAT 2(:1)-) لتسمية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة) (- (2

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
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في) تهدف  لشركة،) -) لهدف:) (3

 ملغرب كم1 في  لخ1رج،)إلى):

وتسيير  لص1الت  لري1ضية) إد رة 

ونش د1 و ر كز  للي1قة  لبدنية؛

في) و لتكشين  تقديم  الستش1رة 

 ج01  لري1ضة؛

و ألحد ث) تنظيم  لندو ت 

 ملتعلقة بنش1ط  لشركة؛

أنش ع  ملعد ت) جميع  وبيع  شر ء)

و ملكمالت) و ملالبس  لري1ضية 

 لغذ ئية و ملشروب1ت غير  لكحشلية؛

تسيير كل أصل تج1ر1  خصص)

ونش د1  للي1قة) لأللع1ب  لري1ضية 

 لبدنية؛

كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية  ملنقشلة)

أو  لث1بتة  لتي له1 صلة  ب1شرة  و غير)

أو) أعاله  ب1ألهد ف  ملعددة   ب1شرة 

 لتي  ن شأنه1 تطشير وتنمية  لشركة.

99)سنة  بتد ء) -) دة  لشركة:) (4

 ن ت1ريخ تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.
5)-) ملقر  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد)

 ملش ن و زنقة سش ية،)عم1رة شهرز د)

(،22  3،) لط1بق  لخ1 س،) لرقم)

 لد ر  لبيض1ء.

-) لرأسم01  الجتم1عي:) حدد) (6

إلى) درهم  قسم  (31.111 في  بلغ)

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (311

للحصة  لش حدة  دفشع ب1لك1 ل  ن)

 FPK طرف  لشريك  لشحيد،)شركة:)

.MAROC

تبتدئ في ف1تح) -) لسنة  مل1لية:) (7

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

ستسير  لشركة،) -) لتسيير:) (8

وملدة غير  حددة،) ن طرف  لس1دة:

جم01  لتش تي،) غربي  لجنسية،)

 1979 أغسطس) (22 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PW815861؛

يخلف،) غربي  لجنسية،) جال0 

 1988 أغسطس) (23 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PS819513؛

(،Marc Olivier WAINBERG
فرن�شي  لجنسية،) زد د يشم)7)أبريل)
1972)بفرنس1،) قيم بفرنس1 وح1 ل)

 .17E155617(لجش ز سفر رقم
 II)-) إليد ع  لق1نشني و لتسجيل):)

وتسجيل) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لشركة لدى  ملحكمة  لتج1رية ملدينة)
 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)14)أبريل)2122 
ب1لسجل  لتج1ر1) سجلت  حيت 

لنفس  ملدينة تحت رقم)541219. 
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

’‘ ز ر أوديت و  ستش1ر ت)’‘
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1:)6.441.511)درهم
 قره1  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد  ملش ن وزنقة)

كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 FPK KENITRA 1
إعالن عن تأسيس شركة

 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت شريك وحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (- (I
بت1ريخ)  بمدينة  لد ر  لبيض1ء)
تم تأسيس شركة) (، (2122 ين1ير) (12
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيد ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):
FPK KENITRA 1(:1)-)  لتسمية

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:) (- (2
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد؛
في) تهدف  لشركة،) -) لهدف:) (3

 ملغرب كم1 في  لخ1رج،)إلى):
وتسيير  لص1الت  لري1ضية) إد رة 

ونش د1 و ر كز  للي1قة  لبدنية؛
في) و لتكشين  تقديم  الستش1رة 

 ج01  لري1ضة؛
و ألحد ث) تنظيم  لندو ت 

 ملتعلقة بنش1ط  لشركة؛
أنش ع  ملعد ت) جميع  وبيع  شر ء)
و ملكمالت) و ملالبس  لري1ضية 
 لغذ ئية و ملشروب1ت غير  لكحشلية؛

تسيير كل أصل تج1ر1  خصص)
ونش د1  للي1قة) لأللع1ب  لري1ضية 

 لبدنية؛

كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية  ملنقشلة)

صلة  ب1شرة) له1   أو  لث1بتة  لتي 

  و غير  ب1شرة ب1ألهد ف  ملعددة أعاله

وتنمية) تطشير  شأنه1  أو  لتي  ن  (

 لشركة.

99)سنة  بتد ء) -) دة  لشركة:) (4

 ن ت1ريخ تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.

ز وية ش1رع) -) ملقر  الجتم1عي:) (5

عم1رة) سش يه،) وزنقة  عبد  ملش ن 

3،) لط1بق  لخ1 س،) لرقم) شهرز د)

22،) لد ر  لبيض1ء.

6)-) لرأسم01  الجتم1عي:) حدد في)

 311 درهم  قسم إلى) (31.111  بلغ)

للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

طرف) ب1لك1 ل  ن   لش حدة  دفشع 

.AMJ 37(:لشريك  لشحيد،)شركة 

تبتدئ في ف1تح) -) لسنة  مل1لية:) (7

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

ستسير  لشركة،) -) لتسيير:) (8

وملدة غير  حددة،) ن طرف  لس1دة:

جم01  لتش تي،) غربي  لجنسية،)

 1979 أغسطس) (22 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PW815861؛

Akli DIKOUS،)فرن�شي  لجنسية،)

 1986 أغسطس) (26 يشم)  زد د 

بح1�شي  سعشد،) قيم بفرنس1 وح1 ل)

للبط1قة  لشطنية رقم)18HA38917؛

فرن�شي) (،Mehdi( QMARI

 لجنسية،) زد د يشم)24)يشنيش)1984 

بفرنس1،) قيم بفرنس1 وح1 ل لجش ز)

.17AR95279(سفر رقم

II)-) إليد ع  لق1نشني و لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لشركة لدى  ملحكمة  لتج1رية ملدينة)

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)14)أبريل)2122 
ب1لسجل  لتج1ر1) سجلت  حيت 

لنفس  ملدينة تحت رقم)541211. 
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

’‘ ز ر أوديت و  ستش1ر ت)’‘
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 ز ر أوديت و ستش1ر ت)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1:)6.441.511)درهم

 قره1  الجتم1عي:)ز وية ش1رع عبد  ملش ن وزنقة)

كالفشن)-) لد ر  لبيض1ء

 FPK SALE
إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 
وحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (- (I

بت1ريخ)  بمدينة  لد ر  لبيض1ء)

28)فبر ير)2122)،)تم تأسيس شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيد ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):

.FPK SALE(:1)-)  لتسمية

ذ ت) شركة  شكل  لشركة:) (- (2

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد؛

في) تهدف  لشركة،) -) لهدف:) (3

 ملغرب كم1 في  لخ1رج،)إلى):

وتسيير  لص1الت  لري1ضية) إد رة 

ونش د1 و ر كز  للي1قة  لبدنية؛

في) و لتكشين  تقديم  الستش1رة 

 ج01  لري1ضة؛

و ألحد ث) تنظيم  لندو ت 

 ملتعلقة بنش1ط  لشركة؛

أنش ع  ملعد ت) جميع  وبيع  شر ء)

و ملكمالت) و ملالبس  لري1ضية 

 لغذ ئية و ملشروب1ت غير  لكحشلية؛

تسيير كل أصل تج1ر1  خصص)

ونش د1  للي1قة) لأللع1ب  لري1ضية 

 لبدنية؛

كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لتج1رية،) لصن1عية،) مل1لية  ملنقشلة)

أو  لث1بتة  لتي له1 صلة  ب1شرة  و غير)

أو) أعاله  ب1ألهد ف  ملعددة   ب1شرة 

 لتي  ن شأنه1 تطشير وتنمية  لشركة.

99)سنة  بتد ء) -) دة  لشركة:) (4

 ن ت1ريخ تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.

ز وية ش1رع) -) ملقر  الجتم1عي:) (5

عم1رة) سش ية،) زنقة  و  عبد  ملش ن 

3،) لط1بق  لخ1 س،) لرقم) شهرز د)

22،) لد ر  لبيض1ء.
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-) لرأسم01  الجتم1عي:) حدد) (6

إلى) درهم  قسم  (31.111 في  بلغ)

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (311

للحصة  لش حدة  دفشع ب1لك1 ل  ن)

 FPK طرف  لشريك  لشحيد،)شركة:)

MAROC؛

تبتدئ في ف1تح) -) لسنة  مل1لية:) (7

كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.

ستسير  لشركة،) -) لتسيير:) (8

وملدة غير  حددة،) ن طرف  لس1دة:

جم01  لتش تي،) غربي  لجنسية،)

 1979 أغسطس) (22 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PW815861؛

يخلف،) غربي  لجنسية،) جال0 

 1988 أغسطس) (23 يشم)  زد د 

وح1 ل) بفرنس1  بفرنس1،) قيم 

للبط1قة  لشطنية رقم)PS819513؛

(،Marc Olivier WAINBERG

فرن�شي  لجنسية،) زد د يشم)7)أبريل)

1972)بفرنس1،) قيم بفرنس1 وح1 ل)

 .17E155617(لجش ز سفر رقم

II)-) إليد ع  لق1نشني و لتسجيل):

وتسجيل) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لشركة لدى  ملحكمة  لتج1رية ملدينة)

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)12)أبريل)2122 

ب1لسجل  لتج1ر1) سجلت  حيت 

لنفس  ملدينة تحت رقم)539885. 
بمقت�شى  قتطف و بي1ن

’‘ ز ر أوديت و  ستش1ر ت)’‘)
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VEDAX
SARL AU

تأسيس شركة
.VEDAX SARL AU(:(سم  لشركة 

 لصفة  لق1نشنية):)ش.م.م ش.و.

تسجيل  لعقد  لعرفي)  ت1ريخ 

16)أبريل)2122) لرب1ط.

 لهدف  الجتم1عي):) لتج1رة،)تج1رة)

 ألملينيشم و لسيليكشن.

رأسم01  لشركة):)111.111)درهم)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

درهم للحصة للشريك  لشحيد) (111

على  لشكل  لت1لي):

 لسيد ع1د0  ملجمع)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.

شقة) (31 إق1 ة) (:  ملقر  الجتم1عي)

8)ش1رع  شال1  حمد لشكيلي،)حس1ن،)

 لرب1ط.

 لتسيير):) لسيد ع1د0  ملجمع.
ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتسجيل 

159811)ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط.
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Société DELICE PLATEAU
S.A.R.L AU

 رأسم1له1 : 1111 درهم

RC(N° : 33613

قــرر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

فبر ير) (2 بت1ريخ) و ملنعقد  للشركة،)

2122) لحل  ملسبق للشركة.

ب1ملحكمة) وتم  إليد ع  لق1نشني 

  البتد ئية بسال بت1ريخ)14)أبريل)2122 

تحت رقم38717.
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Société YANDY BRANDS
S.A.R.L

رأسم1له1 : 111.111 درهم

RC(N° : 154679

قــرر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

23) 1رس) بت1ريخ) و ملنعقد  للشركة،)

2122) لحل  ملسبق للشركة.

ب1ملحكمة) وتم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية ب1لرب1ط بت1ريخ)26)أبريل)2122 

تحت رقم)124156.
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MALIDIS
SARL AU

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

وذ ت شريك و حد

يقدر رأسم1له1 ب : 2.111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي: 4 إض1في،  نصشر3، 
 زنقة 51،  لرقم 36، برنش�شي، 

 لد ر  لبيض1ء.

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

بت1ريخ) و سجل  (،2122  3) 1رس)

4) 1رس)2122،)قرر  لشريك  لشحيد)

في  لشركة  1 يلي):

تغيير  ملقر  الجتم1عي للشركة  ن)

إلى  لعنش ن) أعاله   لعنش ن  ملذكشر 

 لت1لي):
 لرقم)148،)زنقة  لزبير بن  لعش م،)

 لصخشر  لسشد ء،) لد ر  لبيض1ء.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

(،2122 23) 1رس) بت1ريخ)  لبيض1ء)

.(RC N° 29899( 818765(تحت رقم
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 كتب  الستش1رة)FIDUTEMA)ش.م.م

رقم)136)ش1رع  لق1هرة،) لط1بق  ألو0،)شقة)

رقم)1)كش طر ف)1،)تم1رة

 له1تف):)48 42 64 1537) لف1كس):)64 47 

1537 64

JENA AGRI
SARL

إعالن عن تصفية  لشركة
في) عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 

 JENA 2122)قررت شركة) 16) 1رس)

AGRI SARL)على  1 يلي):

 JENA AGRI لشركة) تصفية 
جب1ر1) سمير  وتعيين  لسيد  (SARL

وعنش ن  لتصفية) للشركة  كمصفي 

شقة) ش1رع  ألبط01،) (،15 رقم)  هش 
رقم)4،)أكد 0،) لرب1ط.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

بكت1بة  لضبط)  لق1نشني  ألو0 

بت1ريخ) ب1لرب1ط   ب1ملحكمة  لتج1رية 

25)أبريل)2122)تحت رقم)123784.
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STE FIDUCIAIRE ZITOUNI SARL AU

AU CAPITAL DE 111.111 DH

 SIEGE SOCIAL : AV MED V N°55 RUE

 AL MAIKAMA, APP N°3, 1er ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL : 1524 22 16 66

STE ATRADEVELOPPEMENT
  SARL

تصفية شركة
 STE بشركة) قرر  لشرك1ء)

 ATRADEVELOPPEMENT SARL

درهم) (111.111 رأسم1له1) ش.م.م 

بتجزئة) ويشجد  قره1  الجتم1عي 

بقلعة) 514،) لعط1وية  رقم)  ال ل 

 لسر غنة.

خال0  لجمع  لع1م  لغير  لع1د1)

18) 1رس) بت1ريخ) و ملنعقد  للشركة 

2122)نصه كم1 يلي):

تصفية  لشركة) على   ملص1دقة 

 ملذكشرة أعاله.

عز  لدين) قبش0  ستق1لة  لسيد 

لطيف  ن  ه1 ه كمسير للشركة.

تعيين  لسيد عبد  لعزيز  لهد ني)

جميع) وتخشيله  للشركة  كمصفي 

 لصالحي1ت لهذ   لغرض.

تجزئة) (: تحديد  قر  لتصفية ب)

قلعة) 514،) لعط1وية،) رقم)  أل ل 

 لسر غنة.

تم  إليد ع  لق1نشني لدى  ملحكمة)

بت1ريخ) بقلعة  لسر غنة    البتد ئية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)2022/175.         
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MAESTRO CONSEIL
 شركة  حدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك و حد 
رأسم1له1 : 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي:  15، ش1رع  ألبط01، 

شقة رقم 4،  كد 0،  لرب1ط. 

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم) قد  ب1لرب1ط،) ( (2122 أبريل) (11

شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

تحمل) و لتي  وحيد،) شريك  ذ ت 

 لخص1ئص  لت1لية):
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 MAESTRO (:  لـتـسـمـيـــة)

.CONSEIL

في) :) لدر سة   لهدف  الجتم1عي)

 لتسشيق و لتش صل و الستر تيجية.

 ملقر  الجتم1عي):)15،)ش1رع  ألبط01،)

شقة رقم)4،) كد 0،) لرب1ط.

سنة  بتد ء) ن) (99  لــــمـــــدة:)

 لتأسيس.

رأسم01  لشـركة):)111.111)درهم.

بشستة) :) لسيد   لــمـس1هـمشن)

إق1 ة) (،18 سليم،) لق1طن ب قط1ع)

حي) (،1 ب،) لشقة) عم1رة   لنرجس،)

 لري1ض،) لرب1ط.

:) لسيد بشستة سليم،)  لتسـيــيــــر)

 لق1طن ب قط1ع)18،)إق1 ة  لنرجس،)

حي  لري1ض،) (،1 ب،) لشقة) عم1رة 

 لرب1ط.

تـم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني بكت1بة  لضبط لدى  ملحكمة)

 لتج1رية ب1لرب1ط،)في)26)أبريل)2122 

و سجل تحت رقم)159785.
عن  لشركة
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 STE BNI HLAL
ختم  لتصفية

قرر) (2122 18) 1رس) بت1ريخ)

 BNI HLAL  لشريك  لشحيد شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

طشر  لتصفية،) في  وحيد  بشريك 

درهم،) قر) (111.111 رأسم1له1)

ش1رع  رس  لسلط1ن،) (26 تصفيته1)

3،) لد ر)  لط1بق  ألو0،) لشقة رقم)

 لبيض1ء.

إقر ر  لتقرير و لحس1ب1ت  ملقد ة)

عملي1ت) وكذلك  طرف  ملصفي   ن 

 لتصفية وإبر ء)ذ ة  ملصفي.

 ع1ينة ختم  لتصفية.

 II)-)سيتم  إليد ع بكت1بة  لضبط)

للمحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء.)
للتلخيص و إلش1رة

 ملصفي
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 ئتم1نية إني ك1ونس11))ش.)ذ م م)

ش1رع  لحسن  لث1ني  نجل)6)عم1رة)1)شقة رقم3 

 لط1بق  الو0)) ملركز تم1رة

Tél : 15-37-64-11-18

Sté.  HLJ ALUMINIUM 
 SARL

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

بمقت�شى أنظمة  لشركة  ملشقعة)
تم) ( (2122 أبريل) (12 في تم1رة بت1ريخ)
ذ ت  سؤولية) تأسيس  لشركة 

 حدودة و لتي خ1صي1ته1 ك1لت1لي):)
 HLJ ALUMINIUM(:(1)-) لتسمية

 .SARL
هدف) (: -) لهدف  الجتم1عي) (2
 لشركة د خل  ملغرب أو خ1رجه هش:)))))))))))))))))))))))))))

أشغ01  ختلفة للبن1ء)؛
جميع  لعملي1ت  مل1لية) وعمش 1 
 لتج1رية  لصن1عية  ملتعلقة ب1ملنقش0)
بشكل  ب1شر) ب1لعق1ر  ملرتبطة  أو 
ب1لهدف  الجتم1عي) غير  ب1شر  أو 

لتطشير  لشركة.
3)-) ملقر  الجتم1عي)):)شقة رقم)4 
 لط1بق  ألو0))إق1 ة ق1در  رس  لخير)
تم1رة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

4)-) ملدة:)99)سنة  بتد ء) ن يشم)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج1ر1.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)-)رأسم01  لشركة:)تبث في  بلغ)
 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111
111)درهم))) حصة  جتم1عية  ن فئة)

للش حدة  قسمة ك1لت1لي):))))
 لسيد حسن)) ده1ر1)334)حصة)

 جتم1عية)؛
 لسيد  لحبيب لكت1و1)333)حصة)

 جتم1عية)؛
حصة) (333 رك1ني) جش د   لسيد 

 جتم1عية.
تعيين  لسيد) تم  -) لتسيير:) (6
جش د رك1ني) ( حسن  ده1ر1 و لسيد)
غير) ملدة  ودلك  للشركة   سيرين 

 حدودة.
قبلت) -) لتشقيع  الجتم1عي:) (7
للسيد))  لشركة  لتشقيع  ملشترك 
رك1ني) جش د  و لسيد  حسن  ده1ر1 

لجميع  لعقشد  لتي تتعلق به1.))))))

-) لسنة  الجتم1عية:) ن ف1تح) (8

ين1ير إلى)31) ن ديسمبر.))))))))

تم  إليد ع) -) إليد ع  لق1نشني:) (9

بتم1رة) ب1ملحكمة  البتد ئية   لق1نشني 

رقم  لسجل) (2122 أبريل) (25 بت1ريخ)

 لتج1ر1)136133.
للنشر و لبي1ن
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UNI ZAER
شركة  حدودة  ملسؤولية

رأسم1له1 111.111 درهم 

 قر  لشركة : ش1رع  حمد  لس1دس 

رقم 5، ز وية زنقة كرو ن -  لرب1ط

س.ت. ( لرب1ط) 132375

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب1لرب1ط)

ق1م  لسيد) ( (،2122 فبر ير) (24 في)

 (Younes BENSAID)((يشنس بنسعيد

للشركة) ت1بعة  حصة  (311 بتفشيت)

بقيمة  سمية  ن فئة)111)درهم لكل)

 HOLDING« شركة) لف1ئدة  حصة،)

.»INVEST ASSA

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ ب1لرب1ط)

ق1م  لسيد) ( (،2122 فبر ير) (24 في)

 (Jalil EL ATTAR) ( جليل  لعط1ر)

للشركة) ت1بعة  حصة  (311 بتفشيت)

بقيمة  سمية  ن فئة)111)درهم لكل)

 HOLDING« شركة) لف1ئدة  حصة،)

. »INVEST ASSA

غير  لع1د1) ق1م  لجمع  لع1م 

 ملنعقد في)24)فبر ير)2122،)بم1 يلي):)

تفشيت1ت) تحقيق  على   إلشه1د 

للشركة  ملذكشرة)  لحصص  لت1بعة 

أعاله)؛)

على  ستق1لة  لسيد)  إلشه1د 

يشنس بنسعيد  ن  ه1 ه كشريك في)

تسيير  لشركة)؛)

 إلشه1د وقر ر على أن يظل  لسيد)

جليل  لعط1ر  ملسير  لشحيد للشركة)

ويتصرف وحده في صالحية  لتشقيع)؛)

قر ر  عتم1د شرط جديد للمش فقة)

تحشيل  لحصص  لت1بعة) ح1لة  في 

للشركة،)بأ1 شكل  ن  ألشك01.

نتيجة مل1 سبق،)قرر  لجمع  لع1م)

و14) ن) (11 (،7 (،6 تعديل  لبنشد)

 لنظ1م  ألس1�شي للشركة.

تم إنج1ز  إليد ع  لق1نشني بكت1بة)

 لضبط ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط في)

11)أبريل)2122)تحت رقم)123546. 
عن إعالن

 إلد رة  ملسيرة
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 STE ANIBOOM

SARL AU

تأسيس شركة
في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�شى 

15) 1رس)2122)تم إنش1ء)شركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة  ن شريك و حد)

ب1لخص1ئص  لت1لية:

 STE » ANIBOOM« ( (:  لتسمية)

.SARL AU

درهم،) (111.111 (: رأس  مل01)

 قسمة على)1111)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة.

(،1165 رقم) (:  قر  لشركة)

58/5261) نطقة  لفيالت  لط1بق)

 لسفلي سال  لجديدة.

شر ء) هدف  ملؤسسة:) ستير د،)

وبيع  ملنتج1ت  ملخصصة للحيش ن1ت)

 ألليفة)(أغذية،)إكسسش ر ت)،)إلخ)،)

(رع1ية  لحيش ن1ت،) تقديم  لخد 1ت)

إلخ).

 لشريك  لشحيد:)أيمن  لعس01.)

تم تعيين  لسيد) (: تسيير  لشركة)

ملدة) للشركة  كمسير  أيمن  لعس01 

غير  حدودة.

 33467 رقم)  لسجل  لتج1ر1 

ب1ملحكمة  البتد ئية بسال.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

  البتد ئية بسال بت1ريخ)22)أبريل)2121 

تحت رقم)36459.
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STE KIHAL AGRO
S.A.R.L AU

 تأسيس شركة
وضع) (2122 أبريل) (13 بت1ريخ) تم 

ق1نشن  نظم لشركة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية):

 STE KIHAL AGRO (:  لتسمية)

. SARL AU

 لهدف):

وصي1نة) في  لزر عة   ق1و0 

 لحد ئق و لشش رع)؛

 ق1و0 في  ألشغ01  لعمش ية)؛

ت1جر طحين ب1لجملة،)نش1.

أوالد) دو ر  (:  ملقر  الجتم1عي)

قلعة) زر د،) جم1عة  والد   لكرن،)

 لسر غنة.

 ملدة):)99)سنة.

 111.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)

درهم  قسم على)1111)سهم  ن فئة)

111)درهم  شزع ك1آلتي):

 1111  لسيد  ملصطفى  لكيحل)

حصة.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر.

طرف  لسيد) تسير  ن  (:  إلد رة)

 ملصطفى  لكيحل.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

يشم) لقلعة  لسر غنة    البتد ئية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)2022/179.

 لسجل  لتج1ر1):)5177.
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STE MELIAINVEST
S.A.R.L

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 Siège(social : AL(WIFAK(IMM

 2137 APPT 3, 1er(ETAGE,

TEMARA

تبع1 ملد والت  لجمع  لع1م  لغير)

 لع1د1  ملنعقد يشم)24) 1رس)2122 

لشركة)MELIAINVEST SARL)شركة)
رأسم1له1) ذ ت  سؤولية  حدودة،)

111.111)درهم تم  التف1ق على  1 يلي):

تغيير  قر  لشركة):)

(،2137 رقم) عم1رة   ن  لشف1ق،)

شقة)3) لط1بق  ألو0،)تم1رة.

(،5 شقة رقم) (،1417 إلى  لعم1رة)

 لط1بق  ألو0،)تجزئة والد زعير،)عين)

عشدة،)تم1رة.

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

بت1ريخ) ب1لرب1ط    ملحكمة  لتج1رية 

27)أبريل)2122)تحت رقم)124189.
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DAR ME CHAIBIA
SARL

قرر  لجمع  لع1م  لغير  لع1د1)

 2122 17) 1رس) بت1ريخ)  ملنعقد 

 DAR ME CHAIBIA SARL للشركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

 111.111 رأسم1له1) و حد  بشريك 

درهم،) قره1  الجتم1عي تجزئة سعيد)

طريق  لقنيطرة،) (1381 رقم) حجي،)

سال  1 يلي):

تحشيل  ملقر  الجتم1عي لشركة):

 DAR ME قررت  لشركة)

تحشيل  قره1  الجتم1عي) (CHAIBIA

 22 عم1رة) إلى ش1رع جبل  لعي1�شي،)

 حل)1،)أكد 0،) لرب1ط.

تفشيت  لحصص):

عبد  لرز ق) زد ر1  قرر  لسيد 

 مل1لك 0)51)حصة تفشيت)25)حصة)

 2511 بقيمة) دروش  للسيد  لعربي 

 111 ثمن  لحصة  لش حدة) درهم 

درهم.

قررت  لسيدة رج1ء) لعشني  مل1لكة)

0)51)حصة تفشيت)25)حصة للسيد)

 حمد  أل ين  لبكدور1  ألشقر1)

ثمن  لحصة) درهم  (2511 بقيمة)

 لش حدة)111)درهم.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بسال بت1ريخ)21)فبر ير)2122 

تحت رقم)38762.
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ALIA OSSOL
SARL AU

ع1لي1 أوصش0 ش.م.م. ش. و

 رأسم1له1  111.111درهم

41، ش1رع  لشزة،  لنهضة 2،  لرب1ط

ICE(n° 003.046.958.000.065

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
بشريك و حد

بت1ريخ) عرفي  ؤرخ   بعقد 

ب1لرب1ط) و سجل  ( (2122 21) 1رس)

وضع) ( تمَّ (،2122 أبريل) (14 بت1ريخ)

لشركة  حدودة)  لق1نشن  ألس1�شي 

 ملسؤولية بشريك وحيد خص1ئصه1)

ك1لت1لي):)

1)-) لتسمية:)ع1لي1 أوصش0 شركة)

 حدودة  مله1م بشريك وحيد.

-) لشرك1ء:) لشركة) (2

كروب،) هشلدينك  سيالريشس 

برأسم01) شركة  حدودة  ملسؤولية 

 ICE: درهم،) (111.111 قدره)

111.563.878.111.173،) سجلة)

تحت) ب1لرب1ط  في  لسجل  لتج1ر1 
هي  لشريك  لشحيد) (،111.481 رقم)

ويمثله1  سيره1  لسيد) للشركة 

عدد) وطنية  بط1قة  نصر،) سق1ط 

.A712.194

أهد ف  لشركة:) قتن1ء) (- (3

 ألر �شي قصد  لبيع أو  لتجزئة.))

ش1رع) (،41 -) ملقر  الجتم1عي:) (4

 لشزة،) لنهضة)2،) لرب1ط.

5)-) ملدة:)99)سنة  بتد ء) ن ت1ريخ)

تسجيل  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1.

درهم) ( (111.111 -) لرأسم01:) (6

) ن فئة) حصة) (1.111 إلى)  قسمة 

درهم  كتتبة ك1 لة  ن طرف) (111

سيالريشس)  لشريكة  لشحيدة 

هشلدينك كروب ش.م.م.

عين  لسيد سق1ط) -) لتسيير:) (7

 A712.194نصر،)بط1قة وطنية عدد

 سير  لتمثيل وتسيير  لشركة ملدة غير)

 حددة  ع إعط1ئه ك1فة  لصالحي1ت)
تبع1 للفصل)16)و 1 بعده  ن  لق1نشن)

 ألس1�شي.

-) لسنة  الجتم1عية:) ن ف1تح) (8

ين1ير إلى)31)ديسمبر.

5%) خصصة) -) ألرب1ح:) (9

يمنح) و لب1قي  لالحتي1طي  لق1نشني،)

ب1لشركة) يبقى  أو  للشريك  لشحيد 

حسب قر ر ت  لجمشع  لع1 ة للشركة.)

11)-) لسجل  لتج1ر1:)تم  إليد ع)

 لق1نشني لدى كت1بة ضبط  ملحكمة)

 لتج1رية ملدينة  لرب1ط يشم)26)أبريل)

وتم) (124.167 رقم) تحت  (2122
ب1لسجل  لتج1ر1) تسجيل  لشركة 

تحت رقم)))159.789.
 قتطف وبي1ن لإلشه1ر
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PACHA BAMBOO
SARL

ب1ش1 ب1 بش ش.م.م

 رأسم1له1  111.111درهم

41، ش1رع  لشزة،  لنهضة 2،  لرب1ط

ICE(n° 003.042.221.000.021

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
بت1ريخ) عرفي  ؤرخ   بعقد 

ب1لرب1ط) و سجل  (2122 24) 1رس)

وضع) ( تمَّ (،2122 أبريل) ( (19 بت1ريخ)

لشركة  حدودة)  لق1نشن  ألس1�شي 

 ملسؤولية خص1ئصه1 ك1لت1لي:)

ب1 بش شركة) ب1ش1  -) لتسمية:) (1

 حدودة  ملسؤولية.

2)-) لشرك1ء):)

هشلدينك) سيالريشس   لشركة 

شركة  حدودة  ملسؤولية) كروب،)

 ICE:(،برأسم01 قدره)111.111)درهم

111.563.878.111.173،) سجلة)

تحت) ب1لرب1ط  في  لسجل  لتج1ر1 
ويمثله1  سيره1) (،111.481 رقم)

وطنية) بط1قة  نصر،)  لسيد سق1ط 

.A712.194(عدد

 لسيد  لدغمي هش1م:)ب.و.)عدد

.A339.244

أهد ف  لشركة:) لنش1ط) (- (3

 لزر عي و ستغال0  ملش1تل.)

ش1رع) (،41 -) ملقر  الجتم1عي:) (4

 لشزة،) لنهضة)2،) لرب1ط.
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5)-) ملدة:)99)سنة  بتد ء) ن ت1ريخ)

تسجيل  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1.

درهم) (111.111 (: -) لرأسم01) (6

 قسمة إلى)1.111)حصة  ن فئة)111 

درهم  شزعة بين  لشرك1ء)بمعد0)611 

هشلدينك) سيالريشس  لشركة  حصة 

حصة للسيد) و411) كروب ش.م.م،)

 لدغمي هش1م.

عين  لسيد  لدغمي) -) لتسيير:) (7

  A339.244هش1م،)بط1قة وطنية عدد

عدد) ب.و.) نصر،) سق1ط  و لسيد 

A 712.194،) سيرين لتمثيل وتسيير)

 لشركة ملدة غير  حددة  ع إعط1ئهم1)

 15 للفصل) تبع1  ك1فة  لصالحي1ت 

تبعه  ن  لق1نشن  ألس1�شي) و 1 

ب1إل ض1ء) وتصبح  لشركة  لز ة 

فيم1) لشريكي  لتسيير   ملزدوج 

و لقروض) يخص  ملع1 الت  لبنكية 

و ألصش0  لتج1رية) وبيع  لعق1ر ت 

أصش0  لشرك1ت) في  و ملس1همة 

وبتشقيع أحد  لشريكين فيم1 يخص)

 لقر ر ت  إلد رية و  لتسيير.

-) لسنة  الجتم1عية:) ن ف1تح) (8

ين1ير إلى)31)ديسمبر.

5%) خصصة) -) ألرب1ح:) (9

يمنح) و لب1قي  لالحتي1طي  لق1نشني،)

حسب) ب1لشركة  يبقى  أو  للشرك1ء)

قر ر ت  لجمشع  لع1 ة للشركة.)

11)-)) لسجل  لتج1ر1:)تم  إليد ع)

ضبط  ملحكمة) كت1بة  لد    لق1نشني 

 لتج1رية ملدينة  لرب1ط يشم))26أبريل)

وتم) (124.168 رقم) تحت  ( (2122

ب1لسجل  لتج1ر1) تسجيل  لشركة 

تحت رقم)159.791.

 قتطف وبي1ن لإلشه1ر)
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ALIA MANAZIL
SARL AU

عاليا منازل
ش.م.م. ش. و.

41، ش1رع  لشزة،  لنهضة 2،  لرب1ط.
ICE(n° 003.045.761.000.083

رأسم1له1  111.111درهم.
تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد
بت1ريخ عرفي  ؤرخ   بعقد 
ب1لرب1ط) و سجل  ( 21) 1رس2122)
وضع) تم  (،2122 أبريل) ( (14 بت1ريخ)
لشركة  حدودة)  لق1نشن  ألس1�شي 
 ملسؤولية بشريك وحيد خص1ئصه1)

ك1لت1لي):)
شركة) ع1لي1  ن1ز0  (:  لتسمية)

 حدودة  مله1م بشريك وحيد.
سيالريشس) :) لشركة   لشرك1ء)
شركة) كروب،) هشلدينك 
برأسم01)  حدودة  ملسؤولية 
 ICE: درهم،) (111.111 قدره)
111.563.878.111.173،) سجلة)
تحت) ب1لرب1ط  في  لسجل  لتج1ر1 
هي  لشريك  لشحيد) (،111.481 رقم)
ويمثله1  سيره1  لسيد) للشركة 
 A بط1قة وطنية عدد) سق1ط نصر،)

 712.194
:) قتن1ء) ألر �شي) أهد ف  لشركة)

قصد  لبيع أو  لتجزئة.))
 ملقر  الجتم1عي):)41،)ش1رع  لشزة،)

 لنهضة)2،) لرب1ط.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تسجيل  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1.
درهم) ( (111.111 (:  لرأسم01)
) ن فئة) حصة) (1.111 إلى)  قسمة 
درهم  كتتبة ك1 لة  ن طرف) (111
سيالريشس)  لشريكة  لشحيدة 

هشلدينك كروب ش.م.م.
سق1ط) عين  لسيد  (:  لتسيير)
 Aعدد وطنية  بط1قة  نصر،)
وتسيير) لتمثيل  712.194،) سير  
 لشركة ملدة غير  حددة  ع إعط1ئه)
ك1فة  لصالحي1ت تبع1 للفصل)16)و 1)

بعده  ن  لق1نشن  ألس1�شي.

 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

إلى)31)ديسمبر.

 ألرب1ح):)5%) خصصة لالحتي1طي)

للشريك) يمنح  و لب1قي   لق1نشني،)

حسب) ب1لشركة  يبقى  أو   لشحيد 

قر ر ت  لجمشع  لع1 ة للشركة.)

تم  إليد ع) (:  لسجل  لتج1ر1)

ضبط  ملحكمة) كت1بة  لد    لق1نشني 

 لتج1رية ملدينة  لرب1ط يشم)26)أبريل)

وتم) (124.166 عدد) تحت  (2122

ب1لسجل  لتج1ر1) تسجيل  لشركة 

تحت عدد)159.787.
 قتطف وبي1ن لإلشه1ر)
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 MECANIQUE GENERALE LE

MOTEUR SARL

ميكانيك عام املحرك ش.م.م.
برأسمــــ01  111.111 درهم.

4، زنقة  ملشحدين،  لرب1ط

      ICE(n° 001.674.655.000.089

خفض رأسم01  لشركة إلى 
111.111 درهم 

 ستق1لة  سير وتعيين  سيرين 
جديدين  

قرر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

(،2122 أبريل) (15 ( بت1ريخ)  ملنعقد 

لشركة  يك1نيك ع1م  ملحرك ش.م.م.))

 1 يلي):))

رأسم01  لشركة  ن) خفض 

 111.111 إلى) درهم  (1.111.111

9.111)حصة) درهم عن طريق إلغ1ء)

 ن فئة111))درهم لكل حصة بنسبة)

9) ن أصل)11)حصص.

بعد هذ   لتخفيض أصبح رأسم01)

بمعد0)  لشركة  قسم بين  لشرك1ء)

للسيد  ش�شى  التر �شي) حصة  (311

211)حصة للسيد أحمد  التر �شي) و)

لكل  ن  لس1دة) حصة  (151 و)

فؤ د  التر �شي) و   قدور  التر �شي 

و)111)حصة لكل  ن  لس1دة  حمد)

 التر �شي و رشيد  التر �شي.)

فؤ د) قبش0  ستق1لة  لسيد 

 التر �شي)) ن وظيفته كمسير وتعيين)

ب.و.)  لسيد  ش�شى  التر �شي،)

رشيد) و  لسيد  (A  312.379 عدد)

(،A  329.288 عدد) ب.و.)  التر �شي،)

كمسيرين جديدين ملدة غير  حدودة)

بإ ض1ء) وأصبحت  لشركة  لز ة 

أحد  لشريكين في  لتسيير.

تغيير  لفصل  لس1دس)

( لرأسم01)) و لس1بع) ( ملس1همة))

(تعيين  ملسير)) ن) و لخ1 س عشر)

 لق1نشن  الس1�شي وتحيين هذ   ألخير.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ضبط  ملحكمة  لتج1رية 

عدد) تحت  أبريل2122،) (26 يشم)

.124.169
 قتطف و بي1ن إلشه1ر
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 GEOQUIP MARINE

 OPERATIONS (Morocco

branch)
فرع

 ملقر الجتم1عي :  صدور، 13 عم1رة 

11،  صدور إنزك1ن،  ملغرب

 لسجل  لتج1ر1 بإنزك1ن رقم : 

14553

تعيين  مثل ق1نشني جديد
قر ر  لشريك) بمقت�شى 

(،2122 21) 1رس) بت1ريخ)  لشحيد 

 GEOQUIP MARINE  لشركة)

OPERATIONS AG،)شركة  س1همة)

برأس) حسب  لق1نشن  لسشيسر1،)

سشيسر1،) فرنك  (111.111 (01 

رقم) تحت  سشيسر   في   ملسجل 

تقع) (415.111.511( CHU/43986

س1نت) (911-CH 3-1 في  لترغ1س)

غ1لن)-)سشيسر ،)ذ ت  لفرع بمشجب)

 Geoquip( Marine  لق1نشن  ملغربي)

(،Operation( Morocco( branch

 ملسجل في  لسجل  لتج1ر1 بإنزك1ن)
وجه) على  تقرر  (،14553 رقم)

 لخصشص  1يلي):
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ب1نته1ء) دة  ملنصب  مثل) إقر ر 

 Jonathan( Paul للسيد) ق1نشني 

.Spivey

 Johan( Eugène( J تعيين  لسيد)

للفرع) ق1نشني  كمثثل  (Deshuyter

 ملغربي.

لهذ   لقر ر) تم  إليد ع  لق1نشني 

 6 ب1ملحكمة  البتد ئية بإنزك1ن بت1ريخ)

أبريل)2122)تحت رقم)696.
لالستخر ج و إلش1رة.
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STE OUAZNI ET FILS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE(CAPITAL(DE 4.000.000

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 133 Bis, Avenue

El(Kifah(Kamra - Rabat

RC : 48375

أعق1ب  حضر  لجمع  لع1م) في 

 الستثن1ئي لشركة وز ني  فيس شركة)

11) 1رس)  حدودة  ملسؤولية بت1ريخ)

2122)ب1لرب1ط،)فقد تقرر  1يلي):

بمبلغ  ليشنين) رأس  مل01  زي1دة 

ليصل إلى أربعة) ((2.111.111) درهم)

 اليين درهم)(4.111.111).

7) ن  لنظ1م) و) (6 تعديل  ملش د)

 ألس1�شي.

سجل) في  تم   إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ ب1لرب1ط    ملحكمة  لتج1رية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)124115.
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CAFE WAKIL
بمقت�شى  لجمع  الستثن1ئي  لع1م)

قرر  لشرك1ء) (2122 أبريل) (5 بت1ريخ)

 CAFE WAKIL وكيل) قهشة  لشركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ش.م.م.) لقي1م ب1لتغير ت  لت1لية):

 لحل  ملسبق لشركة قهشة وكيل)

.CAFE WAKIL

في) تعيين  ملسؤو0 عن  لتصفية 

شخص عبد  للطيف لحفي1.

تعيين  قر  لتصفية في)969)تجزئة)
والد زعير عين عشدة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 2122 أبريل) (18 ب1لرب1ط)  لتج1رية 

تحت رقم)123916.
بمث1بة  قتطف وبي1ن

176 P

 KIMPTON  TRANSPORTS
MARITIMES

رأسم1له1 111.111 درهم
 ملقر  الجتم1عي ب1لد ر  لبيض1ء، 
زنقة آيت ب1عمر ن  لط1بق  لر بع 

 لرقم 1416
سجل تج1ر1 : 65323

بمقت�شى عقد عرفي بت1ريخ)25) 11)
1995) لسيد  لشريف  ملسعشد1)
يقشم بتفشيت جميع حصصه) زهير،)
 KIMPTON ب1لشركة) يملك   لتي 
TRANSPORTS MARITIMES)و لتي)
درهم وذلك) (111.111 رأسم1له1 هش)
نشر) إلى  لسيد  لشريف  ملسعشد1 

 لدين.
ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 

12)يشنيش)1995.
للنسخة و إلش1رة
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GIVE DIRECT SUCCURSALE
RC. 140887 - TP(N° 25704098

IF : 37737268 - CNSS : 1719572
 ملقر  الجتم1عي : 43، زنقة تز ك1، 

 لط1بق  لث1ني أكد 0  لرب1ط
2) 1رس) بت1ريخ) (: وفق قر ر  ملسير)
8) 1رس) في) ب1لرب1ط  2121) سجل 

2121)قرر  ملسير  1يلي):
(: تغيير  ملقر  الجتم1عي  لك1ئن)

32،)ف01 ولد عمير أكد 0  لرب1ط.
إلى  لعنش ن  لك1ئن):)13،)43،)زنقة)

تز ك1  لط1بق  لث1ني أكد 0،) لرب1ط.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)112412 

بت1ريخ)5)أبريل)2121.
178 P

 ألست1ذة   ينــة رد و1

 ــشثــقة

س1حة  حمد  لخ1 س،)إق1 ة فض1لة س1نتر،)

عم1رة أ،) لط1بق  لر بع،) كتب رقم)13 

 له1تف:)15.23.311.555

 لف1كس):)15.23.311.555

 F & SON INVEST شركة
ش.د.م.م 

 قره1  الجتم1عي ب1لد ر  لبيض1ء، 59 

ش1رع  لزرقطشني،  لط1بق 4، رقم 24

تعريفه1  لجب1ئي رقم 47268152
رقم  لسجل  لتج1ر1 479279

 لضريبة  ملهنية رقم 36311612

حرر  ن) بمقت�شى  حضر  (- (I

طرف  ألست1ذة   ينــة رد و1،) شثقة)

ديسمبر) (31 بت1ريخ) ب1ملحمدية،)

2121،)قرر  لجمع  لع1م  1 يلي):
1)/)رفع رأس  مل01 بمشجب  س1همة)

عينية قد ه1  لسيد  صطفى عاللي،)
في  مللك  ملسمى)»قطعة  «،)و ملتكشن)

غير  ستخد ة،) ع1رية  أرض   ن 

 س1حته1 عشرة آر تسعة سنتي1ر)(11 

أر)19)س)،) ملتش جدة ب1ملحمدية،)بني)

يخلف،) شضشع  لرسم  لعق1ر1 عدد)

رأس) رفع  تم  وب1لت1لي  (.40.375/26

درهم) (1.111.111  مل01  لشركة  ن)

بإنش1ء) وذلك  درهم  (4.111.111 إلى)

جديدة) حصة  جتم1عية  (31.111

 111.11 بقيمة) ب1لك1 ل   دفشعة 

درهم لكل حصة  جتم1عية.

7) ن  لنظ1م) تعديل  مل1دة) (/ (2

 ألس1�شي على  لنحش  لت1لي:

يبلغ رأس  01  لشركة)4.111.111 

وهي) درهم).) (أربعة  اليين  درهم)

ألف)) (أربعشن  (41.111 إلى)  قسمة 

 111.11 بقيمة) حصة  جم1عية 

درهم للحصة،) كتتبة به1 و دفشعة)

ب1لك1 ل،)و خصصة للشريك  لجديد)

بم1 يتن1سب  ع  س1هم1ته،)وهي):)

 39.999 عاللي)  لسيد  صطفى 

حصة  جتم1عية.

حصة) (1  لسيدة فتيحة  فضل)

 جتم1عية.

حصة) (41.111 أ1  1  جمشعه)

 جم1عية.

3)/)قرر  لجمع  لع1م عقب عملية)
رفع رأس  مل01  لشركة،)تعيين شركة)
و لتي) (STA(SMART(TAX(&(AUDIT
ظ1هر) عبد  للطيف  يمثله1  لسيد 

كمدقق  ملس1هم1ت.
4/)إع1دة صي1غة  لنظ1م  ألس1�شي)

في صبغته  ألصلية.)
حرر  ن) بمقت�شى  حضر  (- (II
طرف  ألست1ذة   ينــة رد و1،) شثقة)
ب1ملحمدية بت1ريخ)31)ديسمبر)2121،)

ص1دق  لجمع  لع1م على  1 يلي):
1)/)رفع رأس  مل01  لشركة حسب)

 ملس1همة  لعينية.
7) ن  لنظ1م) تعديل  مل1دة) (/ (2

 ألس1�شي.
3)/)تعديل  لنظ1م  الس1�شي.

-)تم  إليد ع  لق1نشني ب1لسجل) (III
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1ر1 

أبريل)2122)تحت رقم)821958.
 ألست1ذة   ينــة رد و1
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 ألست1ذة   ينــة رد و1
 ــشثــقة

س1حة  حمد  لخ1 س،)إق1 ة فض1لة س1نتر،)
عم1رة أ،) لط1بق  لر بع،) كتب رقم)13 

 له1تف:)15.23.311.555
 لف1كس):)15.23.311.555

» MYCY« شركة
ش.د.م.م

 قره1  الجتم1عي ب1لبيض1ء 59، 
ش1رع  لزرقطشني،  لط1بق 8، رقم 24

تعريفه1  لجب1ئي رقم 36338155
رقم  لسجل  لتج1ر1 342515

تشثيقي) بمقت�شى  حضر  (- (I
حرر  ن) (،2121 ديسمبر) (24 بت1ريخ)
طرف  ألست1ذة   ينــة رد و1،) شثقة)

ب1ملحمدية قرر  لجمع  لع1م  1 يلي):
بمشجب) ر س  مل01  رفع  (- (1
للشريك  لسيد) عينية   س1همة 
 حمد عاللي،)للعق1ر ت  التي ذكره1):)
1)-) جمشع  مللك  ملسمى)»لطيفة)
23/2«،) شضشع  لرسم  لعق1ر1)
عدد)9441/47،) ملتكشن  ن  لقسمة)
 ملفرزة رقم)7،) س1حته1  1ئة وخمسة)
سنتي1ر)،) (175) سنتي1ر) وسبعشن 
بم1 تحتش1 عليه  ن ص1لشن1ن،)ثالث)
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غرف،)خز نة،) طبخ،)ثالثة حم1 1ت)

عين) وبهش  ملتش جدة ب1لد ر  لبيض1ء،)

ليكريط) حي   لشق،) لط1بق  الو0،)
رقم)23،)زنقة)5،)شقة رقم)2.

2387/10.000) ن) ب1إلض1فة إلى)

11.111) ن) (/56 و) أرض  لعم1رة،)

 ألجز ء) ملشتركة في  لعم1رة  ن  مللك)

 شضشع  لرسم  لعق1ر1  ألصلي عدد)

.12.417/33

2)-) جمشع  مللك  ملسمى)»لطيفة)
23/3«،) شضشع  لرسم  لعق1ر1)

عدد)9442/47،) ملتكشن  ن  لقسمة)

 ملفرزة رقم)9،) س1حته1  1ئة وخمسة)

سنتي1ر)،) (175) سنتي1ر) وسبعشن 

بم1 تحتش1 عليه  ن ص1لشن1ن،)ثالث)

غرف،)خز نة،) طبخ،)ثالثة حم1 1ت،)

عين) بهش.) ملتش جدة ب1لد ر  لبيض1ء،)

ليكريط) حي   لشق،) لط1بق  لث1ني،)
رقم)23،)زنقة)5،)شقة رقم)3.

2387/10.000) ن) ب1إلض1فة إلى)

 ألجز ء) ملشتركة في  لعم1رة  ن  مللك)

 شضشع  لرسم  لعق1ر1  ألصلي عدد)

.12.417/3

ر س  مل01  ن) يرتفع  وب1لت1لي 

 7.211.111 درهم  لى) (311.111

درهم وذلك عن طريق  نش1ء)42.111 

جديدة  دفشعة) حصة  جتم1عية 

لكل) درهم  (111,11 بقيمة) ب1لك1 ل 

حصة  جتم1عية.

قيمة) بين   ع  لعلم  ن  لفرق 

 ملس1همة و بلغ  لحصة  الجتم1عية)

 لتي سيتم إصد ره1 يتش فق  ع قيمة)

 ملس1همة،)ليصبح)711.111)درهم.

7 ن  لنظ1م) تعديل  مل1دة) (/2

 ألس1�شي على  لنحش  لت1لي):

7) ن  لنظ1م  ألس1�شي على)  مل1دة)

 لنحش  لت1لي:

 يبلغ رأس  01  لشركة)7.211.111

ألف) و ئت1ن  (سبعة  اليين  درهم)

 درهم))وهش  قسم إلى)72.111)( ثن1ن

 وسبعشن ألف))حصة  جتم1عية بقيمة

للحصة،) كتتبة) درهم  (111.11

 و دفشعة ب1لك1 ل و خصصة للشريك

 لجديد بم1 يتن1سب  ع  س1هم1ته،)

 42.111 عاللي)  لسيد  حمد 

حصة  جتم1عية.

وأربعشن) ( ثن1ن  أ1  1  جمشعه)

ألف))حصة  جتم1عية.

3)-)قرر  لجمع  لع1م عقب عملية)

 Smart رفع رأس  مل01 تعيين شركة)

طرف) )tax) ملمثلة  ن  &( audit

كمدقق) ظ1هر  عبد  للطيف   لسيد 

 ملس1هم1ت.

4)-)إع1دة صي1غة  لنظ1م  ألس1�شي)

في صبغته  ألصلية.

حرر  ن) بمقت�شى  حضر  (- (II

طرف  ألست1ذة   ينــة رد و1،) شثقة)

ب1ملحمدية،)بت1ريخ)24)ديسمبر)2121،)

ص1دق  لجمع  لع1م على  1 يلي):

حسب) رأس  مل01  زي1دة  (- (1

 ملس1همة  لعينية.

7) ن  لنظ1م) تعديل  مل1دة) (- (2

 ألس1�شي.

3)-)تعديل  لنظ1م  الس1�شي.

-)تم  إليد ع  لق1نشني ب1لسجل) (III

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1ر1 

أبريل)2122)تحت رقم)821957.
 ألست1ذة   ينــة رد و1

180 P

GREAT CHEF
SARL AU

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

أبريل) (12 بت1ريخ)  الستثن1ئي  ملنعقد 

و لنظ1م  ألس1�شي  ملحين) (2122

بت1ريخ)12)أبريل)2122)تم  1يلي):

تشسيع  لنش1ط  الجتم1عي)

للشركة بإض1فة  لنش1ط  آلتي):

 قهى.

للشركة) تحيين  لنظ1م  ألس1�شي 

وتعديل  لفصش0  لتي شمله1  لتغيير.

وتم  إليد ع  لق1نشني لدى كت1بة)

 لضبط ب1ملحكمة  لتج1رية في  لرب1ط)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (25 بت1ريخ)

.124195

181 P

ROCK & DIRT TRAVAUX
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
4)أبريل)2122)تم تأسيس شركة ذ ت)
وحيد) بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخص1ئص  لت1لية):
 ROCK( &( DIRT (:  لتسمية)

.TRAVAUX
.SARL AU(:(لصفة  لق1نشنية 

:) ق1و0 أعم01)  لهدف  الجتم1عي)
حلش0  ملعد ت) و لبن1ء،)  ختلفة 

 لج1هزة،)2)-) ستير د  ش د  لبن1ء.
رأسم01  لشركة):)111.111)درهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 
درهم للحصة  لش حدة  شزعة) (111

بين  لشرك1ء)على  لشكل  لت1لي):
 1111 (: سميرة  تشكل)  لسيدة 

حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.
:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  1عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
شقة) (58 عم1رة) (:  ملقر  الجتم1عي)

31)ش1رع و د سبش أكد 0  لرب1ط.
 ملسيرة):) لسيدة سميرة  تشكل.

(: ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 
.159721

182 P

ALF MABROUK
SARL

رفع وخفض رأسم01  لشركة
قرر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
شرطة) (ALF MABROUK لشركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة  قره1):)187،)
لبشزنيقة،) ملسجلة)  جمع  لصن1عي 
 2999 رقم) تحت  ب1لسجل  لتج1ر1 
 2121 ديسمبر) (21 بت1ريخ)  ملنعقد 

 1يلي):
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 
لرفعه  ن) درهم  (25.112.111
 121.462.111 إلى) (95.451.111
حصة) (251.121 إنش1ء) خال0   ن 
للحصة) درهم  (111 بقيمة) جديدة 
 لش حدة وذلك)) ن خال0  ملس1هم1ت)

 6.911.111 إلى) ترفع  و لتي   لنقدية 

و ق1صة  ع  لديشن  ملدنية  ملسجلة)

و لتي) في  لحس1ب1ت  لج1رية للشرك1ء)

ترتفع إلى)18.112.111)درهم.

جميع  لحصص) أن  تأكيد 

 لجديدة قد تم  كتت1به1 وأن  س1هم)

ب1لك1 ل  بلغ  شتر كه عن) دفع  قد 

طريق  ملق1صة  ع  ملستحق1ت)

في  لحس1ب1ت  لج1رية)  ملسجلة 

 18.112.111 للشرك1ء) لتي ترتفع إلى)

درهم وعلى أس1س كشف  لحس1ب1ت)

طرف  دقق) عليه1  ن   ص1دق 

نقدية) وبقيمة   لحس1ب1ت  لشركة))

تصل إلى)6.911.111)درهم.

 لقي1م بتخفيض رأسم01  لشركة)

91.111.111)درهم عن طريق) بمبلغ)

 ستيع1ب  لخس1ئر  ملتر كمة  ملسجلة)

بنفس  ملبلغ) حس1ب  ملدين  في 

91.111.111)درهم.

 6 للم1دة) سبق  مل1  تبع1  تعديال 

للشركة) 7) ن  لنظ1م  ألس1�شي  و)

على  لتشزيع  لجديد) تم  ملص1دقة 

على) تشزيع  لحصص  بعد  لرأسم01 

 لنحش  لت1لي):

 8.818.311   GROMIC (: شركة)

درهم.

 CAP HOLDING : شركة)

2.936.111))درهم.

 ALJIA CAPITAL : شركة)

5.872.211)درهم.

 ALJIA INVEST : شركة)

11.744.411)درهم.

أ1 بمجمشع)29.361.111)درهم.

ك1تبة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2122 ين1ير) (6 بت1ريخ) ببنسليم1ن 

تحت رقم)497.
بمث1بة  قتطف وبي1ن

 ملسير

183 P
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 KARAMA BUS

TAROUDANT

SARL

بمقت�شى  ملحضر  لشفش1) (: أوال)

بت1ريخ) للجمع  لع1م  الستثن1ئي 

لشركة  لكر  ة) (2122 أبريل) (14

ش.م.م.) لك1ئن) ت1رود نت  بيس 

بآيت  عز ،) لكية  لف1يدة،)  قره1 

 لطريق  لرئيسية  تج1ه  والد برحيل)

ت1رود نت،)رقم)3147)ت1رود نت،)تقرر)

 1يلي):

حصة تمتلكه1) (31111 بيع ونقل)

شركة  لكر  ة بيس ش.م.م.) ملمثلة)

إلى  لسيد) ب1لسيد  بر هيم  لجم1ني 

 لجم1ني سيد1  حمد علي.

تم  إليد ع  لق1نشني) لقد  (: ث1ني1)

ب1ملحكمة  البتد ئية بت1رود نت بت1ريخ)

21)أبريل)2122)تحت رقم)9497.

184 P

 KARAMA BUS BENI

MELLAL

SARL

بمقت�شى  ملحضر  لشفش1) (: أوال)

بت1ريخ  للجمع  لع1م  الستثن1ئي 

 KARAMA لشركة) (2122 أبريل) (14  

ش.م.م.) (BUS BENI MELLAL

عي1د،) ملنطقة) بأوالد   لك1ئن  قره1 

رقم س) بني  ال0،) (11  لصن1عية ب)

ت)4979)بني  ال0،)تقرر  1يلي):

حصة تمتلكه1) (36432 بيع ونقل)

شركة  لكر  ة بيس ش.م.م.) ملمثلة)

إلى  لسيد) ب1لسيد  بر هيم  لجم1ني 

 لجم1ني سيد1  حمد علي.

تغيير  لشكل  لق1نشني  ن)

ش.م.م.ش.و.)إلى ش.م.م.

تم  إليد ع  لق1نشني) لقد  (: ث1ني1)

ب1ملحكمة  البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)

25)أبريل)2122)تحت رقم)413.

185 P

KARAMA BUS KHENIFRA

SARL

بمقت�شى  ملحضر  لشفش1) (: أوال)

بت1ريخ  للجمع  لع1م  الستثن1ئي 

لشركة  لكر  ة) (2122 أبريل) (14

بيس  لخنيفرة ش.م.م.) لك1ئن  قره1)

ف1ر ) أوحمش  لزي1ني  بحم1عة  شحى 

تقرر) (،1213 رقم س ت)  لخنيفرة،)

 1يلي):

للشركة) تحيين  لنظ1م  ألس1�شي 

نقل  ملقر  الجتم1عي) ملحضر  تبع1 

بت1ريخ)8)يشليش)2121.

تم  إليد ع  لق1نشني) لقد  (: ث1ني1)

ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لخنيفرة بت1ريخ)

25)أبريل)2122)تحت رقم)179.

186 P

 KARAMA BUS KHENIFRA

INTERCOMMUNAL

SARL AU

بمقت�شى  ملحضر  لشفش1) (: أوال)

بت1ريخ  للجمع  لع1م  الستثن1ئي 

14)أبريل)2122)لشركة  لكر  ة بيس)

ش.م.م.) بين  لجم1ع1ت   لخنيفرة 

ش.و.) لك1ئن  قره1 ب1ملسيرة  لسفلى)

بشسكشر  لخنيفرة،)رقم س ت)1739،)

تقرر  1يلي):

 1 رقم) (: إلى) نقل  ملقر  الجتم1عي 

جم1عة  شحى أوحمش  لزي1ني) (2 زنقة)

ف1ر   لخنيفرة.

تم  إليد ع  لق1نشني) لقد  (: ث1ني1)

ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لخنيفرة بت1ريخ)

25)أبريل)2122)تحت رقم)181.

187 P

FIDEL COM
 CABINET DE GESTION ET

 DE COMPTABILITE 

 LA MAISON, LE CORPS ET
L’ESPRIT SARL

عند بشرى نع1 ي رقم 12 زنقة 
شنكيط تجزئة  لسق1لة  لصشيرة

تأسيس شركة 
ب1لصشيرة) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بت1ريخ)26/01/2022)تم وضع  لنظ1م)
 ألس1�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
 LA MAISON, LE (:  لتسمية)

.CORPS ET L’ESPRIT
بشرى) عند  (:  ملقر  الجتم1عي)
زنقة شنكيط تجزئة) (12 نع1 ي رقم)

 لسق1لة  لصشيرة.)
ب1ملغرب) غ1ية  لشركة  (:  لهدف)

و لخ1رج على  لسش ء.
إد رة  لعملي1ت في    ق1و0 
)أو  لخد 1ت  لتج1رية)(تشفير خد 1ت)

 لرف1هية)
- ملدة):)99)سنة

- لسنة  مل1لية):)تبتدئ بف1تح ين1ير)
وتنتهي في)31)ديسمبر)

:) ن ر س  01  لشركة) ر س  مل01)
قد حدد في  بلغ)11.111)درهم.

 FRANCOIS للسيدة) حصة  (51
للسيد) حصة  (51 و) (ESTELLE

.MOHAMED KHARBOUCH
تعيين  لسيدة) تم  (:  الد رة)
و  لسيد) (FRANCOIS ESTELLE
 MOHAMED KHARBOUCH

 سير ن للشركة ملدة غير  حدودة.))
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  وقد 
في) بمدينة  لصشيرة   البتد ئية 
11/02/2022)تحت عدد)48) لسجل)

 لتج1ر1 رقم)6131.
188 P

STE ELFA FLY
SARL AU

ب1لرب1ط) حرر  عرفي  عقد  حسب 
بت1ريخ)27)ين1ير)2122)تمت  ملص1دقة)
على  لق1نشن  ألس1�شي للشركة ذ ت)

 لخص1ئص  لت1لية):

.ELFA FLY(:(لتسمية  الجتم1عية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

بيع) (:  لهدف  الجتم1عي)

 ستحضر ت  لتجميل.

 82  ملقر  الجتم1عي):)بلشك ج رقم)

ط1بق)3)ديشر  لحش ر ح 1 م  لرب1ط.

درهم) (111.111 (: رأس  مل01)

حصة  جتم1عية) (1111 إلى)  شزعة 

111)درهم  حررة نقد  وهي)  ن فئة)

 شزعة ك1آلتي):

 1111 (:  لسيدة  بتس1م  ديح)

حصة.

 ملدة):)99)سنة بعد  لتأسيس.

تعيين  لسيدة  بتس1م) (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة   ديح  سير 

 حدودة.

ب1ملحكمة) (: تم  إليد ع  لق1نشني)

 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم  لسجل)

 لتج1ر1)159597.

189 P

LUXID GROUP
تفشيت حصص

.LUXID GROUP((:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة)))

197) لحي) رقم) (:  ملقر  لرئي�شي)

 الد ر1 شم01 ش1رع  كة  لعيشن))

ملد والت  لجمع) طبق1  (:  ملشضشع)

 11/04/2022 بت1ريخ) ع1د1   لغير 

قرر  ملش1ركشن  1 يلي:

حصة  ن طرف) (15111 تفشيت)

إلى  لسيدة) حميد  لكشر1   لسيد 

بششرة عبي1بة.

حميد  لكشر1))  ستق1لة  لسيد 

 ن  نصبه كمسير

عبي1بة) بششرة  تعيين  لسيدة 

كمسيرة))و شريكة وحيدة للشركة)

للشركة) تغيير  لشكل   لق1نشني 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  ( ليصبح)

 ملحدودة و ذ ت)) لشريك  لشحيد.
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بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
رقم) تحت  (25/04/2022 بت1ريخ)

.1150/2022
190 P

GLORIA PELAGIQUE
تعديالت ق1نشنية 

    GLORIA PELAGIQUE(:(لتسمية 
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة و ذ ت  لشريك)

 لشحيد
عم1رة) (:  ملقر  لرئي�شي)
14) لط1بق  لث1ني) رقم) (DIPROMER

 دينة  ملر�شى  لعيشن)
ملد والت  لجمع) طبق1  (:  ملشضشع)
 15/03/2016 بت1ريخ) ع1د1   لغير 

قرر  ملش1ركشن)) 1 يلي:
) حطة) إلى) تغيير  قر  لشركة 
 لخد 1ت فم  لش د طريق  ملر�شى رقم)

13) لعيشن
بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
رقم) تحت  (22/04/2016 بت1ريخ)

.668/2016
191 P

HORISON FOOD
S.A.R.L

تعديالت ق1نشنية
إثر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي) على 
HORISON FOOD ملس1هم شركة)
ذ ت  ملسؤولية  ملحـدودة،) شـركة 
درهم) (1.111.111 رأسمـ1له1)  لبـ1لغ 
تجزئة) (318 رقم) (: و لكـ1ئن  قره1)

 آل 01)2) لعيشن)،)تقـرر:
لشركة) إنش1ء) لفرع  لجديد 
ب1لعنش ن  لت1لي:) لط1بق  لسفلي رقم)
لين1  نطقة  لصن1عية) تجزئة  (311

سيد1  عروف  لد ربيض1ء.
كتـ1بة) لدى  تم  إليد ع  لقـ1نشني 
 لضـبط ب1ملحـكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
رقم) تحت  (26/04/2022 بتـ1ريخ)

.2022/1182
192 P

PAPITO SERVICE
S.A.R.L D’AU

تعديالت ق1نشنية
قر ر  ملس1هم  لش حد) إثر  على 
شركة) ملس1هم  (31.13.2122 بت1ريخ)
ذ ت) شـركة  (»PAPITO SERVICES«
 ملسؤولية  ملحـدودة بمس1هم و حد،)
درهم) (111.111 رأسمـ1له1)  لبـ1لغ 
زنقة) حي  لسع1دة،) (: و لكـ1ئن  قره1)

  ك01،)رقم)15) لعيشن تقـرر):
حصة  ن) (1.111 تفشيت)
س1لكة) آللة   لحصص  لسيدة 
يشسف) لف1ئدة  لسيد   لزيشك11 

 لزيشك11.
لخضر) ع1ئشة  تعيين  لسيدة 

كمسيرة وحيد لشركة.
كتـ1بة) لدى  تم  إليد ع  لقـ1نشني 
 لضـبط ب1ملحـكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
رقم) تحت  (26/04/2022 بتـ1ريخ)

.1811/2022
193 P

LE NORTE FISH
تأسيس شركة 

بت1ريخ)) للعقد  لعرفي  تبع1 
قش نين) وضع  تم  (25/04/2022

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لت1لية):
.LE NORTE FISH(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة و ذ ت  لشريك)

 لشحيد
يتعلق نش1ط  لشركة) (:  ملشضشع)

سش ء)ب1ملغرب أو خ1رجه):)
جميع  ألنشطة  ملتعلقة ب1لصيد)

و  لبحر.
ش1رع  لسم1رة) (:  ملقر  لرئي�شي)
12) لط1بق) عم1رة) ن1د1  لضب1ط 

 ألو0 رقم)11) لعيشن.
في  بلغ))) حدد  (:  لرأسم01)
 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111
حصة  ن فئة)111)للش حدة في  لك))

نشر  لدين  كد ني
تسيير  ن طرف  لسيد) (:  إلد رة)

نشر  لدين  كد ني.

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
رقم) تحت  (26/04/2022 بت1ريخ)
رقم) تج1ر1  سجل  (2022/1184

.41381
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BETACAL
SARL

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 حدودة ذ ت  ملش صف1ت  لت1لية):
 BETCAL م.م.) بتك01  (:  لتسمية)

.SARL
لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة.

 لهدف  الجتم1عي):) كتب تصميم)
إد رة) و ألشغ01  لع1 ة،)  ملب1ني 

 ملش1رع و ملس1عدة في  لتنسيق.
 ملقر  الجتم1عي):)س/)أ شركة أ)&)أ)
خد 1ت رقم)1525)رقم)5)حي  لسالم)

أك1دير.
سنة) (99 (:  ملدة  الجتم1عية)
 بتد ء) ن ت1ريخ تسجيله1 في  لسجل)
تم  لحل  ملسبق إذ   عد     لتج1ر1 

أو  لتمديد.
يتكشن  ن) (:  لرأسم01  الجتم1عي)

111.111)درهم.
تسيير  لشركة):) حمد  ملشدني.

في  لسجل) تم  لتقيد  (:  لتقييد)
أبريل) (27 أك1دير)  ملحكمة  لتج1رية 
للسجل) (119557 رقم) تحت  (2122

 لتحليلي رقم)51265.
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CLK LIVING
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

تلق1ه) رسمي  عقد  بمقت�شى 
بت1ريخ عثم1ن  لعي1د1    ألست1ذ 
تأسيس شركة) تم  (2122 31) 1رس)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
 CLK LIVING SARL  لشحيد  سم1ة)
درهم،) (111.111 رأس  1له1) (AU
 N 1525 n° 5 cité  قره1 بأك1دير،)

 Assalamauprès( de( la( sté( A&A
وهدفه1) (KHADAMT AGADIR
 Promotion  إلنع1ش  لعق1ر1)
وحيد) يمثله1  سير  (Immobilière
نشر  لدين  لخشلطي  لح1 ل)  لسيد 
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

.JB231111
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
تحت) (2122 أبريل) (21 بأك1دير بت1ريخ)

رقم)119461.
ب1لسجل  لتج1ر1) تقييده1  تم 
بت1ريخ بأك1دير   ب1ملحكمة  لتج1رية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)51169.
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THE ARTISTE BY I.E
SARL AU

بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملحرر في)
(،2122 31) 1رس) بت1ريخ)  لقنيطرة 
على  لق1نشن  الس1�شي) تم  التف1ق 

لشركة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):
.THE ARTISTE BY I.E(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.
:) قهى،)سن1ك للشجب1ت)  لغرض)

 لسريعة.
 1 رقم) :) حل   ملركز  الجتم1عي)
 لط1بق  الر�شي  ملغرب  لعربي بلشك)
D)ز وية ش1رع)65)وش1رع)B لقنيطرة.

درهم) (111.111 (:  لر سم01)
حصة  جتم1عية) (1111  قسمة  لى)

بقيمة)111)درهم للحصة  لش حدة.
 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

 لى)31)ديسمبر  ن كل سنة.
% الحتي1طي  لق1نشني) (5 (:  الرب1ح)

و لب1قي بعد  ملد ولة.
لتسيير) ق1نشني1  عين  (:  لتسيير)
:) لسيد)  لشركة وملدة غير  حدودة)

عم1د  لدر ج.
في  ملحكمة) تسجيل  لشركة  تم 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)18)أبريل)

2122،)تحت رقم)64995.
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STE MAGNO EXPO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد
ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : 31 ش1رع  ال 1م 
علي  كتب رقم  لقنيطرة

ت1سيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 
ب1لقنيطرة،)تم وضع  لق1نشن  الس1�شي)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 
ذ ت  ملش صف1ت) وحيد  بشريك 

 لت1لية):
 STE MAGNO EXPO (:  لتسمية)

.SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 قره1  الجتم1عي):)31)ش1رع  ال 1م)

علي  كتب رقم)2،)) لقنيطرة.
في) ت1جر  (:  شضشع  لشركة)
 القمشة ب1لتقسيط،) لتج1رة  لع1 ة)

و الشغ01  ملختلفة.
ر سم01) حدد  (: ر سم01  لشركة)
درهم) (111.111 في  بلغ)  لشركة 
حصة  جتم1عية) (1111  قسم  لى)

بقيمة)111)درهم للش حدة.
 ملدة):)99)سنة.

عبد) أسند  لى  لسيد  (:  لتسيير)
 لحميد  غنش1.

:) ن ف1تح ين1ير  لى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر.

ب1لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 
ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لقنيطرة تحت)

رقم)65159.
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 كتب  الست1ذ ر شيد1  شال1  بر هيهم
 شثق ب1لجديدة

 STE CAFE DEL PARCO
SARL

 26 بمقت�شى عقد تشثيقي بت1ريخ)
 1رس)2122،)تلق1ه  الست1ذ ر شيد1)
ب1لجديدة)  شال1  بر هيم  شثق 

 ضمشنه):
يشسفي  لذ1) أ ين  وهب  لسيد 
ينشب عن  لسيد حسن بهيج  لح1 ل)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

B586775،)جميع حصصه وعدده1))
 STE(511)حصة و لتي يملكه1 بشركة
وذلك) (،CAFE DEL PARCO SARL
زوجته  لسيدة اللة حسن1ء) لف1ئدة 
لبط1قة  لتعريف) يشسفي،) لح1 لة 
تنشب عنه1) (،C346132  لشطنية رقم)

 لسيدة  زهشر ح1فظي علش1.
7) ن) تغيير  لفصل) تم  وبذلك 

 لنظ1م  الس1�شي للشركة.
بمبلغ) ر سم01  لشركة  حدد 
درهم  شزعة بين  لشرك1ء) (111.111

ك1التي):
يشسفي) حسن1ء) اللة   لسيدة 

حصصه1)511)حصة ب1لشركة.
ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 
 22)أبريل)2122،)تحت رقم)13665.

 الست1ذ ر شيد1  شال1  بر هيم
 شثق ب1لجديدة
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 GROUPE AFRIQUE FORCE
SERVICE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : 244 ش1رع  حمد 
 لخ1 س  كتب رقم 1  لقنيطرة

حدف  ض1فة نش1ط
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
 GROUPE لشركة)  لغير  لع1د1 

.AFRIQUE FORCE SERVICE
ذ ت  سؤولية  حدودة،) شركة 

تقرر  1 يلي):
 GROUPE شركة) شرك1ء) قرر 
AFRIQUE SERVICE،)حذف نش1ط)
و جه1ت  ملتجر) تنظيف  في   ملق1ولة 

و لشقق و ض1فة  النشطة  لت1لية):
 FACILITE DE MANAGEMENT

.ET GESTION DES SUNDICATS
في  ملنتج1ت  لكيمي1ئية)  لتج1رة 

للتنظيف و لصي1نة.
ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 
رقم) تحت  ب1لقنيطرة   البتد ئية 

91175)بت1ريخ)25)أبريل)2122.
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STE MISAJ AGRI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : 3 س1حة  لن1فشرة 

ش1رع  حمد  لخ1 س  لقنيطرة

ت1سيس شركة
عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  ب1لقنيطرة،)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   الس1�شي 

 ملحدودة))ذ ت  ملش صف1ت  لت1لية):

 STE MISAJ AGRI (:  لتسمية)

.SARL

 ملقر  الجتم1عي):)3)س1حة  لن1فشرة)

ش1رع  حمد  لخ1 س  لقنيطرة.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 ملسؤولية  ملحدودة.

في) :) ملق1ولة   شضشع  لشركة)

في) و ملق1ولة   الستغال0  لزر عي 

 الشغ01  ملختلفة أو  لبن1ء.
ر سم01) حدد  (: ر سم01  لشركة)

درهم) (111.111 في  بلغ)  لشركة 

حصة  جتم1عية) (1111  قسم  لى)

بقيمة)111)درهم للش حدة.

 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):)أسند  لى  لسيدة لعن1ية)

ف1طمة.

ين1ير) ف1تح  :) ن    لسنة  مل1لية)

 لى)31)ديسمبر.
ب1لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 

ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لقنيطرة تحت)
رقم)65167)بت1ريخ)25) بريل)2122.

201 P

 STE ECOLE SPECIALISEE

 D'ETUDES PARA

MEDICALES
E.S.E.P

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ر سم1له1 : 511.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : نه1ية ش1رع  حمد 

 لخ1 س بقعة 64  لقنيطرة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

 STE ECOLE لشركة)  لغير  لع1د1 

 SPECIALISEE D’ETUDES PARA

. MEDICALES

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك وحيد،)تقرر  1 يلي):

نه1ية) تحشيل  ملقر  الجتم1عي  ن 

 64 بقعة) ش1رع  حمد  لخ1 س 

 لقنيطرة.

ش1رع) ز وية  (:  لى  لعنش ن  لت1لي)

ت1شفين) يشسف  بن   لجيش  لكي 

(،ENTRE SOL وزنقة فرح1ت حش1د)

2،) كتب) 1،) كتب رقم)  كتب رقم)

رقم)9) لقنيطرة.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

رقم) تحت  ب1لقنيطرة   البتد ئية 

91142)بت1ريخ)21)أبريل)2122.
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 STE KHETTABI GHARB

METAL
SARL

بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملحرر)

بت1ريخ على  لق1نشن   في  لقنيطرة 

على) تم  التف1ق  (،2122 ين1ير) (21  

ذ ت) لشركة   لق1نشن  الس1�شي 

 لخص1ئص  لت1لية):

 STE KHETTABI (:  لتسمية)

.GHARB METAL SARL

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.

 لغرض):) ق1ولة  نش1ء ت  عدنية)

وأعم01  ختلفة.

تجزئة) (1818 (:  ملقر  الجتم1عي)

 لحد دة  ر ب  لقنيطرة.

درهم) (111.111 (:  لر سم01)

حصة  جتم1عية) (1111  قسمة  لى)

بقيمة)111)درهم للحصة  لش حدة.

 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

 لى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

% الحتي1ط  لق1نشني) (5 (:  ألرب1ح)

و لب1قي بعد  ملد ولة.
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لتسيير) ق1نشني1  عين  (:  لتسيير)

غير  حدودة) وملدة   لشركة 

كريم  غربي) :) لخط1بي   لس1دة)

صبيح) بدو ر   لجنسيةن  لق1طن 

بت1ريخ) و ملزد د  بنمنصشر  لقنيطرة 

للبط1قة) و لح1 ل  (1981/03/27

.G395193(لشطنية رقم 

في  ملحكمة) تسجيل  لشركة  تم 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)16) 1رس)

2122،)تحت رقم)64613.
  ض1ء) الد رة):

 لخط1بي كريم
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STE BIOLIVE CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

ت1سيس شركة
عرفي  حرر) عقد  بمقت�شى 

ب1لقنيطرة بت1ريخ)14)ين1ير)2122،)تم)

 نش1ء)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لخ1صي1ت) وحيد  بشريك 

 لت1لية):

 BIOLIVE (:  السم)

.CONSULTING

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

:) ستش1ر في)  ملشضشع  الجتم1عي)

 لتدبير.

ت1جر  نتشج1ت تجميلية.

 ق1و0  لعروض  لفنية.

 ملدة):)99)سنة.
 ملقر):)23)رقم)4)ش1رع  نش 0 عم1رة)

 لزهشر)11) كتب  يمشزة  لقنيطرة.

درهم) (111.111 (:  لر سم01)

فئة) حصة  ن  ( (1111  قسمة  لى)

111)درهم للحصة  لش حدة.

 1111 حفصة عن1ب) (:  لحصص)

حصة.

حفصة عن1ب كمسيرة) (:  لتسيير)

للشركة ملدة غير  حدودة.

 لسجل  لتج1ر1 رقم):)64159.

:) ن ف1تح ين1ير  لى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) تم  اليد ع  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)

2)فبر ير)2122،)تحت رقم)64159.
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STE GALAXY ABOU DABI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : 43  ملنطقة 

 الد رية  لقنيطرة

تفشيت حصص وتحشيل  لشكل 
 لق1نشني وتعيين  سير

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

 GALAXY لشركة)  لغير  لع1د1 

ذ ت) شركة  (، (ABOU DABIk

 ملسؤولية  ملحدودة تقرر  1 يلي):

 ملص1دقة على تفشيت)211)حصة)

111)درهم للحصة)  جتم1عية بقيمة)

لف1ئدة) في  لك  لسيدة برزة حن1ن،)

 لسيد عمر ت رشيد.

قبش0  ستق1لة  لسيدة برزة حن1ن)

رشيد  سير) عمر ت  وتعيين  لسيد 

وحيد للشركة ملدة غير  حدودة.

تحشيل  لشكل  لق1نشني  ن شركة)

شركة) ذ ت  سؤولية  حدودة  لى 

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

رقم) تحت  ب1لقنيطرة،)  البتد ئية 

91197)بت1ريخ)26)أبريل)2122.
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 STE GUELMARKET
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

تغيير  شركة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمشجب 

 25)أبريل)2122،)تم  خض1ع  لشركة)

للتغيير ت  لت1لية):

تغيير  السم  لتج1ر1  لقديم)

 ZAPATOS MEDILCAL للشركة)

ب1السم  لتج1ر1  لجديد) (،SARL AU

.GUELMARKETS SARL AU

 ض1فة عن1صر جديدة  لى  شضشع)

 الجتم1عي للشركة.

 لتسيير):) لسيد ع1لي  رزوق.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)22/1179.
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STE YNOS LAB
SARL AU

ت1سيس شركة

 13 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) ت1سيس  تم  (،2122 أبريل)

ذ ت  سشلية  حدودة بشريك وحيد)

ب1ملش صف1ت  لت1لية):

.STE YNOS SARL AU(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

:) ستش1ر ت)  لهدف  الجتم1عي)

 د رية.
ر سم01):)111.111)درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لت1سيس  لنه1ئي.

ين1ير) ف1تح  :) ن   لسنة  مل1لية)

ديسمبر  ن كل سنة  1عد ) (31  لى)

 لسنة  الولى  ن ت1ريخ  لتسجيل.

ش1رع  بن) (59 (:  ملقر  الجتم1عي)

سين1 شقة رقم)11) كد 0  لرب1ط.

 لتسيير):) لسيد  كر م ع1د0.
رقم  لتسجيل  لتج1ر1):)159819.

ب1لسجل) تم  اليد ع  لق1نشني 

 لتج1ر1 ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط)

تحت رقم)124198.
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 STE AGHRAZ GROUPE
SARL

تغيير  ملقر  الجتم1عي
زنقة) (4 تغيير  ملقر  الجتم1عي  ن)

بلشك) (17 4) لقط1ع) نشب1لي1  لتجزئة)

 1 حي  لري1ض  لرب1ط  لى شقة رقم)
 78 رقم) (2  لط1بق  الو0 حي سرور)

تم1رة.

بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

2122،) لسجل) أبريل) (26 ب1لرب1ط في)
رقم  اليد ع) (144775  لتج1ر1 رقم)

.124157
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STE RMCO
 SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE : ANDALOUSSE(III(GH 11

 RESIDENCE(JASMINE 3 APPT

 11 ETAGE 3 BOUSKOURA

CASABLANC

RC(N° : 454247
رفع ر سم01  لشركة

 RMCO شركة) شرك1ء)  تخذ 

SARL،)خال0  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

2122،) لقر ر ت) أبريل) (11 بت1ريخ)

 لت1لية):
بمبلغ) ر سم01  لشركة  رفع 

درهم ليصبح بذلك  ن) (1.611.111

 2.611.111 درهم  لى) (1.111.111

و صد ر) طريق  نش1ء) عن  درهم 

 111 بقيمة) جديدة  حصة  (16.111

عند) تحريره1  يتم  لكل  نه1  درهم 
 الكتت1ب عن طريق  ق1صة  ع ديشن)

ز ملستحقة)  لشركة  ملحددة  ملقد ر 

على  لشركة بقيمة)1.111.111)درهم)

وعن طريق  ق1صة في ر سم01 ملثل)

هذ   مليلغ  ملأخشذ  ن حس1ب  الرب1ح)

 ملحتجزة قدره)611.111)درهم.

ر سم01  لشركة) بتشيزع   القر ر 

 لجديد على  لنحش  لت1لي):

طه  لفروكي  لح1 ل)  لسيد 

رقم)) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

EE333814 ..... 11411)حصة.

) لح1 ل) عبالظ) سليم   لسيد 

رقم)) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

J442855 ..... 7281)حصة.

) لح1 ل) عبالظ) رشيد   لسيد 

رقم)) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

BE826664 ..... 7281)حصة.
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تحيين  لق1نشن  الس1�شي للشركة.

وقد تم  اليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)

رقم) تحت  ب1لد ر لبيض1ء)  لتج1رية 

822544)بت1ريخ)26)أبريل)2122.
 قتطف  ن  جل  الشه1ر

209 P

STE SH VACANCES
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : N°73 RUE(ABOU(ALAA

ZAHER CASABLANCA

RC(N° : 451165

IF(N° : 39450613

ICE(N° : 002368392000084

بمقت�شى)) لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

بت1ريخ)7)أبريل)2122،)تقرر  1 يلي):

للشركة) تغيير  ملقر  لرئي�شي  تم 

84) شال1  دريس  لط1بق  الو0)  ن)

18) لد ر لبيض1ء) ش1رع  ملق1و ة رقم)

ز هر) عالء) زنقة  بش  (73 رقم)  لى 

 لد ر لبيض1ء.

3) ن  لق1نشن) تغيير  لبند) تم 

 الس1�شي للشركة.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ ب1لد ر لبيض1ء)   لتج1رية 

 21)أبريل)2122،)تحت رقم)14158.

210 P

شركة أسفار امري�شي للسياحة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

ر سم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : زنقة  لكن1ديز رقم 

5  كرر و د1 زم

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع  لق1نشن) تم  (،2122 5) بريل)  

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   الس1�شي 

خص1ئصه1) وحيد  بشريك   ملحدودة 

ك1لت1لي):

 لتسمية):)أسف1ر   ري�شي للسي1حة)

ش.ذ.م.م.ش.و.

 لهدف):)وك1لة أسف1ر.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99 (:  ملدة)

ت1ريخ  لت1سيس.

درهم) (111.111 (:  لر سم01)

حصة  جتم1عية) (1111  قسمة  لى)

للحصة  لش حدة) درهم  (111 بقيمة)

 جزأ كم1 يلي):

  ري�شي حس1م)..)1111)حصة.

 لتسيير):)للسيد   ري�شي حس1م.

 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

 لى)31)ديسمبر.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18  البتد ئية بش د1 زم بت1ريخ)

.2122

 لسجل  لتج1ر1 رقم)1285.

211 P

STE ESCARGOT SERVICES

 16 بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في)

شركة) فقد تم  نش1ء) (،2122  1رس)

بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تحمل  لخص1ئص) و لتي  وحيد 

 لت1لية:

 STE ESCARGOT (:  لتسمية)

.SERVICES SARL AU

صت1عة) (:  لهدف  الجتم1عي)

 الث1ث.

 111.111 (: (  لر سم01  لشركة)

درهم.

 ملقر  الجتم1عي):)عم1رة)31،)شقة)

زنقة  شال1  لشكيلي حس1ن) (،8 رقم)

 لرب1ط.

 دة  لشركة)):)99)سنة  بتد ء) ن)

ت1ريخ  لت1سيس.

تم تعيين  لسيدة  ريم) (:  لتسيير)

 عش ن كمسيرة للشركة.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122،)تحت رقم)159687.
 قتطف وبي1ن

212 P

 STE LAKHDAR BAWADI
                                                                                                           SARL AU 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
لشريك و حد 

رقم  لسجل  لتج1ر1 15915
إنش1ء   شركـــــــة

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (،2122 6) بريل)  
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 
 ملحدودة لشريك و حد تتــلخــــــــص في)

 1 يلي):
 LAKHDAR BAWADI  لتسميــة)

   : SARL AU
 لهدف  الجتم1عي: ألشغ01)
 لفالحية،) ألشغ01  ملختلفة)

و لتمشين).
فشس) بني  قصر   ملقر  الجتم1عي:)

 لخنك  لرشيدية)
 111.111 ( رأسم01  لشركة:)

درهم.
سيد1) لخضر   لتسيير:) لسيد 
 حمد،) لح1 ل  لبط1قة  لشطنية رقم)

U141671
   15915 رقم) سجل  لتج1ر1 
ب1ملحكمة) ( (،2121 أبريل) (21 بت1ريخ)

 البتد ئية ب1لرشيدية.
213 P

STE IRAZFA
عقد  لجمع  لع1م) بمقت�شى 
 لتأسي�شي  ملنعقد بت1ريخ))31)) 1رس)
 IRAZFA(.2122،))تم))تأسيس شركة

ب1ملش صف1ت  لت1لية):
.STE IRAZFA(.(:(لتسمية 

عنش ن  ملقر  الجتم1عي)):)شقة)11 
رقم)87)ش1رع  لجيش  مللكي ف1س.

 111.111:  بلغ رأسم01  لشركة)
1111)حصة بقيمة)) درهم  كشن  ن)

111)درهم للحصة  لش حدة.
فضشلي) للسيد  حصة  (511  
تجزئة) (8 ب)  لشهيد  لس1كن 

 ليشسفية)8) ملرجة و د ف1س ف1س.
للسيد  رزعر) حصة  (-511

 ملصطفى)) لس1كن بأمل1ني1

غرض  لشركة:)نقل  لبض1ئع).
 الستير د و  لتصدير.

) ألشغ01  ملختلفة أو  لبن1ء.
 لتسيير))للسيد:)فضشلي  لشهيد.

تأسست  ن  جله1)  ملدة  لتي 
سنة  بتد ء   ن) (: (99 (  لشركة)

تقييده1 ب1لسجل  لتج1ر1.
كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
بف1س)) ضبط  ملحكمة  لتج1رية 
تحت رقم) ( (،2122 25) بريل) بت1ريخ)
1951)و تم تسجيل  لشركة ب1لسجل)

 لتج1ر1 تحت رقم))72417.
214 P

SOCIETE TIFYUR CAR 
SARL AU 

CAPITAL : 100 000 DHS 
 SIEGE  : ZAOUIYATE(RUE(EL

 HASSAN II ET PASSAGE TAZA
 N°93  AL-HOCEIMA

 لتصفية   لشركة 
بمقت�شى  لجمع  لع1م  لغير)
((،2122 أبريل) (21 بت1ريخ) ( (  لع1د1)
تم وضع  حضر  لجمع  لع1م  لغير)

 لع1د1 إلنه1ء)تصفية لشركة:)))
 SOCIETE TIFYUR CAR SARL  
AU)و  لتي تحمل  لخص1ئص  لت1لية:

 SOCIETE TIFYUR ( (: ) لتسمية)
.CAR SARL AU

ش1رع) ز وية  (:  ملقر  الجتم1عي)
 93 رقم) ت1زة  و  مر   لحسن  لث1ني 

 لحسيمة.
ذ ت) شركة   لشكل  لق1نشني:)
شريك) ذ ت  (  ملسؤولية  ملحدودة)

وحيد.
رأسم01  مل01):)111.111)درهم.

عبد)  صفى  لشركة:) لبق1لي 
 لعزيز.))

ص1دق  لجمع  الستثن1ئي) وقد 
بت1ريخ)21)أبريل)2122)على  لحصيلة)
إبر ئه) أعطى  و  للتصفية   إلجم1لية 

للمصفي وتم إعف1ئه  ن  ه1 ه.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 يشم) ب1لحسيمة   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)111.
215 P
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شمس  لحس1ب1ت  ئتمنية  ملح1سبة
شقة رقم)3)عم1رة)2)طريق  لقنيطرة سال

 STE AFRAH TAMESNA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
ر سم1له1 : 31.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : تم1رة 12 تجزئة 
 لفردوس  ملسيرة 1

 لسجل  لتج1ر1 رقم 81575  لرب1ط
تصفية ش1 لة ونه1ئية 

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
(،2122 ين1ير) (26 غير  لع1د1 بت1ريخ)
و ملنعقد بمقر  لشركة تقرر تصفية)
 لشركة)AFRAH TAMESNA))بصفة)

ش1 لة ونه1ئية.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
ب1لرب1ط بت1ريخ)28)أبريل)2122،)تحت)

رقم)124165.
شمس  لحس1ب1ت)

216 P

شركة ووركيو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

برشيك وحيد
بت1ريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
ت1سيس شركة) تم  (،2122 فبر ير) (3
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب1ملش صف1ت  لت1لية):
 لتسمية):)ووركيش.

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)
 سؤولية  حدودة  ن شريك وحيد.

تكشين) (:  لهدف  الجتم1عي)
و ستش1رة.

ر سم01):)111.111)درهم  قسمة)
111)درهم) 1111)حصة  ن فئة)  لى)
للحصة  لش حدة  شزعة بين  لشرك1ء)

على  لشكل  لت1لي):
 لسيد  لت1ز1  حمد   ين)..)1111 
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

 لش حدة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي.
:) ن ف1تح ين1ير  لى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر.

ر 1نة) :) ق1 ة   ملقر  الجتم1عي)

حديقة)2) لعم1رة)1) تجر ن)27)سال)

 لجديدة.

 ملسير):) لت1ز1  حمد   ين.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 
رقم  لتسجيل) بسال،)  البتد ئية 

ب1لسجل  لتج1ر1)35681.

217 P

STE THE DM AGENCY
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

بشريك وحيد

 لسجل  لتج1ر1 رقم : 157183

تكشين شركة
ب1لرب1ط) بمقت�شى  حضر  ؤرخ 

تم وضع) (،2121 ديسمبر) (23 بت1ريخ)

 لقش نين  الس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لشحيد ذ ت)

 ملميز ت  لت1لية):

ت1جر) :) ملششرة  الد رية   لهدف)

و ستير د وتصدير.
 ملقر):)عم1رة رقم)31)رقم)8) شال1)

حس1ن) ش1رع  شال1  حمد  لشكيلي 

 لرب1ط.
:)حدد ر سم01 بم1 قدره) ر سم01)

111.111)درهم.

غير) ملدة  تد ر  لشركة  (:  لتسيير)

 حدودة  ن طرف):)حمزة  لرحمشني.

بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 

ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

رقم) تحت  (،2122 ين1ير) (17 بت1ريخ)

.121388

218 P

 STE S.B ISKANE
SARL

ت1سيس شركة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم  نش1ء) لق1نشن) (،2122 ين1ير) (17  

ذ ت  سؤولية) لشركة   الس1�شي 

 حدودة وذ ت  ملميز ت  لت1لية):

 STE S.B ISKANE (:  لتسمية)

.SARL

26) حج  رس  لسلط1ن) (:  ملقر)
 3 رقم)  لط1بق  الو0  لشقة 

 لد ر لبيض1ء.
 ملدة):)99)سنة.

ر سم01):)111.111)درهم  قسمة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111  لى)
للش حدة حررت بك1 له1 نقد  ك1لت1لي):
 لسيد سمير  هد1)..)511)حصة.
 لسيد بنهض1ر  نس)...)511)حصة.

 لتسيير):) لسيد سمير  هد1.
 لسيد بنهض1ر أنس.

:) ن ف1تح ين1ير  لى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر.

خصم  ملص1ريف) بعد  (:  الرب1ح)
 لع1 ة و ص1ريف أخرى تنقل  الرب1ح)

 ن جديد أو تشزع على  ملس1همين.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
22) 1رس) بت1ريخ) ب1لد ر لبيض1ء)
2122،)تحت رقم)818581،) لسجل)

 لتج1ر1 رقم)537341.
219 P

 ئتم1نية  بعقيل
زنقة جبل ت1زكة عم1رة)11،) كتب)1،) كد 0)

 لرب1ط)

98.93..137.77

 STE MRS BREAD
SARL AU

ت1سيس شركة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تقرر  حد ث) (،2122 فبر ير) (16  
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة وذ ت)

شريك وحيد خص1ئصه1 ك1لت1لي):
. STE MRS BREAD(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 سؤولية  حدودة  ن شريك وحيد.

حلشي1ت) :) خبزة  نش1ط  لشركة)
 مشن و قهى.

 ملقر  الجتم1عي):)57) ق1 ة جشهرة)
39) ركز بشقن1د0 سال)  لبحر  تجر)

 لجديدة.
 ملدة):)99)سنة.

 لر سم01):)41.111)درهم  حررة)
ب1لك1 ل.

وزع ر سم01  لى) (: تشزيع ر سم01)

411)حصة قيمة كل  نه1)111)درهم)

في  لكية  لسيدة فدوى ح1تمي.

 لتسيير):) لسيدة فدوى ح1تمي.

ب1لسجل) تم  اليد ع  لق1نشني 

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 
2122،)سجل تج1ر1) 7) 1رس) بت1ريخ)

رقم)35787.
للخالصة و لنشر

220 P

 ئتم1نية  بعقيل
زنقة جبل ت1زكة عم1رة)11،) كتب)1،) كد 0)

 لرب1ط)

98.93..137.77

STE MS INNOV
 SIEGE : 53 AVENUE(DE(FRANCE

 APPT 11 AGDAL(RABAT

تغيير  شركة
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

بت1ريخ)15)فبر ير)2122)تقرر  1 يلي):

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم1عي 

ب1ب) (11  لى زنقة  اليشبي  تجر رقم)

 ريسة سال.

تحديث  لق1نشن  الس1�شي.

ب1لسجل) تم  اليد ع  لق1نشني 

 لتج1ر1 للمحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط،)

22) بريل)) بت1ريخ) (124153 تحت رقم)

.2122
للخالصة و لنشر

221 P

CHRONO MARKE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1  لتج1ر1 : 111.111.11 

درهم

 لعنش ن : ش1رع  لحسن  لث1ني، إق1 ة 

ي1سمينة عم1رة ب رقم 45 تم1رة

تأسيس شركة 
بمقت�شى عقد عرفي)) ؤرخ بت1ريخ)

14)أبريل2122)تم وضع نظ1م أس1�شي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ك1لت1لي):

 CHRONO MARKE  السم:)

.S.A.R.L
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 لهدف):) لشركة  ن أهد فه1):

ص1حب  تجر تغذية ع1 ة.

ت1جرخمشر  لتقسيط.

 ملقر): ش1رع  لحسن  لث1ني، إق1 ة 

ي1سمينة عم1رة ب رقم 45 تم1رة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء  ن ت1ريخ 

 لتسجيل ب1لسجل  لتج1ر1 .

 : رأس  مل01  لتج1ر1 

111.111.11درهم  قسمةإلى 1111 

حصة بقيمة 111 درهم1 لكل حصة.

إد رة  لشركة كل  يتشلى   :  إلد رة 

غير  ملدة  ط1لبي  يشنس   ن  لسيد 

 حدودة.

تم  إليد ع  لق1نشني لدى  ملحكمة 

أبريل   27 بت1ريخ  بتم1رة   إلبتد ئية 

2122 تحت رقم 136153.

222 P

 NORTH AFRICAN

 COSMETIC AND

NUTRITION LABORATORY
ET PAR ABREVIATION NACNL

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسم1له1  لتج1ر1 : 111.111.11 

درهم

 لعنش ن : 86 دو ر والد  لشك، 

سيد1 يحيى زعير،  لصخير ت تم1رة

 لسجل  لتج1ر1 ب1لرب1ط تحت رقم 

115323

لشرك1ء) بمقت�شى  حضر 

 NORTH AFRICAN شركة)

 COSMETIC AND NUTRITION

ذ ت) شركة  (LABORATORY

بت1ريخ   ملسؤولية  ملحدودة  ملنعقد 

ق1 ت  لسيدة (2122 4) 1رس)   

يشسف) و لسيد  لال  ينة  عتضيد  (

إسم1علي بتحشيل جميع  ألسهم  لتي)

 NORTH يملكشنه1 في رأسم01 شركة)

  AFRICAN COSMETIC AND

 NUTRITION LABORATORY

سهم1) (499 أ1) (NACNL وب1ختص1ر)

لشريكهم  لسيد  شال1  ملصطفى)
إسم1علي علش1  لذ1 يصبح  لشريك)
رأس  01) يمتلك   لشحيد  لذ1 
 لشركة  ملذكشر ب1لك1 ل ونتيجة لذك)

تم تحيين  لعقد  لعرفي للشركة.
هذه) لكل  تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لشث1ئق 
ب1لرب1ط بت1ريخ)25)أبريل)2122)تحت)

رقم)124186.
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RIVO DENT
SARL

رأسم1له1  لتج1ر1 : 111.111.11 
درهم

 ملقر  إلجتم1عي: زنقة  لر يس سب1طة 
عم1رة رقم 8  كرر 6،  لط1بق  ألو0 

قبيب1ت  لرب1ط
 لسجل  لتج1ر1 ب1لرب1ط تحت رقم 

134887
شركة) لشرك1ء) بمقت�شى  حضر 
RIVO DENT)شركة ذ ت  ملسؤولية)
18) 1رس) بت1ريخ)  ملحدودة  ملنعقد 

2122)تقرر  1 يلي):
على  لحس1ب  لنه1ئي)  ملص1دقة 

للتصفية.
إلى  ملصفي) وصل  إلبر ء)  نح 

 لسيد  ملرني�شي فؤ د.
بصفة) وإغالقه1  تصفية  لشركة 

نه1ئية.
تم  إليد ع  لق1نشني لكل  لشث1ئق 
لدى  ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط بت1ريخ 

25 أبريل 2122 تحت رقم 124187.
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JET CHRONO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد
في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمشجب 
ب1لد ر لبيض1ء،) (2122 أبريل) (18
ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس  تم 
تكمن) وحيد،) بشريك   حدودة 

 ميز ته1 في  1 يلي):
JET CHRONO)شركة) (:  لتسمية)
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد.

:) لد ر لبيض1ء)  ملقر  إلجتم1عي)
الفيليت) ثري1ت  ش1رع  لك1بتن  (16

 لصخشر  لسشد ء.
تشريد) (:  لهدف  إلجتم1عي)
و لتحكم)) و لتحقق  وتركيب و ع1يرة 
للتنظيم) في  ألجهزة  لخ1ضعة 
وعد د ت  لت1ك�شي) و لت1كشجر ف 
تحليل) وأجهزة  وقي1س  لجسيم1ت 
أدو ت  لقي1س) وجميع  غ1ز  لع1دم 

 ألخرى.
 إلستير د و لتصدير.

 لتج1رة.
ق1ئمة شركة  أ1  في    ملش1ركة 

)أو سيتم إنش1ؤه1.
على  متلك1ت   الستحش ذ 
أو  ص1لح بأ1 شكل ك1ن في جميع) (
 لشرك1ت أو  ملؤسس1ت  لتي له1 نفس)

 لهدف  إلجتم1عي.
جميع  ملع1 الت) أعم  وبشكل 
و مل1لية) و لصن1عية   لتج1رية 
و ملنقشلة وغير  ملنقشلة بشكل  ب1شر)
ب1ألشي1ء) ملذكشرة) غير  ب1شر  أو 
تعزز) أن  يحتمل  أو  لتي  أعاله،)
أ1) وكذلك  وتطشيره1،) تحقيقه1 
غير  ب1شرة،) أو   ش1ركة  ب1شرة 
جميع  لشرك1ت في  شكله1  ك1ن   أي1 
)أو  ملؤسس1ت  لتي لديه1 نفس  لهدف)
أهد ف) لحقيق  تسعى  أو   إلجتم1عي 

 م1ثلة أو ذ ت صلة.
تعيين  لسيد  الن) تم  (:  لتسيير)
تجزئة  نظرون1) في   صر ف  لق1طن 
سيد1  عروف) (268 رقم) فيال 
لبط1قة  لتعريف) و لح1 ل   لبيض1ء)
BE9826)كمسير وحيد)  لشطنية رقم)

للشركة لفترة غير  حددة.
في) حددت  دة  لشركة  (:  ملدة)
سنة وذلك  بتد ء) ن تسجيله1) (99

ب1لسجل  لتج1ر1.
 111.111.11 (: رأس  01  لشركة)
حصة  ن) (1111 إلى) درهم  قسمة 
للحصة  لش حدة) درهم  (111 فئة)
 ململشكة  ن طرف  لشريك  لشحيد)
في)  لسيد  الن  صر ف  لق1طن 
تجزئة  نظرون1 فيال رقم)268)سيد1)
لبط1قة) و لح1 ل   عروف  لبيض1ء)

.BE9826(لتعريف  لشطنية رقم 

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر.

ب1ملحكمة  تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لد ر لبيض1ء وذلك  بت1ريخ 
21 أبريل 2122 تحت عدد 821919.
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STE. ADAM & SILIA FOOD
ش.م.م

دو ر  جشهر تن رقم 133 فرخ1نة 
 لن1ضشر

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
 2122 فبر ير) (28 بت1ريخ)  إلستثن1ئي 
 ADAM(&(SILIA(ص1دق شرك1ء)شركة
FOOD)ش.م.م))على قر ر تفشيت)666 
ليصبح) عم1د  للسيد  غربي  حصة 

رأسم01  لشركة  قسم1 كم1 يلي):
 غربي عم1د)1111)حصة.

قر ر  ستق1لة) على  ص1دق  كم1 
تسيير)  لسيد  قشيش  يلشد  ن 
تعيين  لسيد  غربي) وتم   لشركة 

عم1د كمسير وحيد للشركة.
قر ر) على  ص1دق  لشرك1ء) كم1 

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.
ب1ملحكمة  تم  إليد ع  لق1نشني 
 إلبتد ئية ب1لن1ضشر  بت1ريخ 2  1رس 

2122 تحت رقم 351.
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DELI  ATBAQ
SARL 

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (I-
تمت) (،2122 أبريل) (27 ( ب1لرب1ط يشم)
لشركة) صي1غة  لق1نشن  لتأسي�شي 
(، )بشريك وحيد)  حدودة  ملسؤولية)

له1  لخص1ئص  لت1لية):)
.DELI ATBAQ((:لتسمية 

 لهدف):)
إد رة أعم01.

وخد ة  ألطعمة) وبيع  تشريد 
و ملشروب1ت في  ملشقع أو لنقله1 بعيًد .
) بن) ش1رع) ( (59 (:  ملقر  الجتم1عي)

سين1))شقة رقم)11) كد 0  لرب1ط.
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سنة إبتد ء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

حدد رأسم01  لشركة)  لرأسم01:)

في  بلغ)111.111)درهم.

تسيير  لشركة) عهد   إلد رة:)

 لسيدة حن1ن عمشر كب1س.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

غ1ية)31)ديسمبر.

-IIتم  إليد ع  لق1نشني وتسجيل)  

 لشركة ب1لسجل  لتج1ر1 للمحكمة)

أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لرب1ط،)  لتج1رية 

2122،تحت رقم)124212.
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 DELI  SALETINES  
SARL A.U

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (I-

ب1لرب1ط يشم):)27)أبريل))2122،)تمت)

لشركة) صي1غة  لق1نشن  لتأسي�شي 

(، )بشريك وحيد)  حدودة  ملسؤولية)

له1  لخص1ئص  لت1لية):)

. DELI SALETINES((:لتسمية 

 لهدف):

)إد رة أعم01.

وخد ة  ألطعمة) وبيع  تشريد  (

و ملشروب1ت في  ملشقع أو لنقله1 بعيًد .

) بن) ش1رع) ( (59 (:  ملقر  الجتم1عي)

سين1))شقة رقم)11) كد 0  لرب1ط.

سنة إبتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيس  لشركة.

حدد رأسم01  لشركة)  لرأسم01:)

في  بلغ)111.111)درهم.

تسيير  لشركة) عهد   إلد رة:)

 لسيدة حن1ن عمشر كب1س.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

غ1ية)31)ديسمبر.

-IIتم  إليد ع  لق1نشني وتسجيل)  

 لشركة ب1لسجل  لتج1ر1 للمحكمة)

أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لرب1ط،)  لتج1رية 

2122،تحت رقم)124213.
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PARA GRODIS
بت1ريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

16)فبر ير)2122)ب1لرب1ط،)تم تأسيس)

شركة ذ ت) (PARA GRODIS شركة)

 ملسؤوية  ملحدودة للشريك  لشحيد)

 ملشقع أسفله،)خص1ئصه1 ك1لت1لي):

.PARA GRODIS(:(سم  لشركة 

 ضمشن  لشركة):

بيع  ش د  لتجميل ب1لجملة.

 A(قر  لشركة):) لرقم)616)بلشك 

أ ل)2)ح.1.م  لرب1ط.

 11111.11 (: رأسم01  لشركة)

درهم  قسمة إلى)1111)حصة بقيمة)

كله1) للحصة  لش حدة  درهم  (111

بحشزة  لسيد  لضرس شفيق بشعزة.

تعيين  لسيد) تم  (: تسيير  لشركة)

 لضرس شفيق بشعزة  ملسير  لشحيد))

للشركة.

 5% بعد خصم) (: أرب1ح  لشركة)

تصريف) في  يشدع  لب1قي   ن  ألرب1ح 

 لشريك  لشحيد.

تم  لتسجيل) (:  لسجل  لتج1ر1)

بت1ريخ) (159419  لتج1ر1 تحت رقم)

ب1ملحكمة  لتج1رية) (2122 أبريل) (12

 لرب1ط.
للبي1ن و إلستش1رة
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 كتب  ألست1ذ شقرون  صطفى

 شثق

16)ش1رع  حمد  لخ1 س  كن1س

الشركة الصناعية لثوب الورق 
ش.م

بإيج1ز سيب1ط

ش.م

تلق1ه) تشثيقي  عقد  بمقت�شى 

شقرون  صطفى  شثق)  ألست1ذ 

بمكن1س بت1ريخ)28)يشليش و3)أغسطس)

فشت  لسيد  لقندو�شي) (2121

للسيد  لقندو�شي  حمد) نشر لدين 

 11.481 ب) جميع  ألسهم  ملقدرة 

في  لشركة  ملسم1ة  لشركة) سهم 

 لصن1عية لثشب  لشرق))ش.م بإيج1ز

)سيب1ط ش.م رأسم1له1)146.611.11 
بمكن1س  و قره1  إلجتم1عي  درهم،)
زنقة) عين  لسلشكي   لحي  لصن1عي 
بثمن قدره) ((135 (ص.ب)  لسعديين)

11.481.111)درهم.
بمقت�شى عقد تشثيقي تلق1ه نفس)
 2121 و12) 11) (11 بت1ريخ)  ملشثق 
وهب  لسيد  لقندو�شي  حمد للسيد)
 لقندو�شي إدريس فقط))3.841)سهم)
قدره1) أعاله،) في  لشركة  ملذكشرة 

3841111)درهم.
بمقت�شى عقد تشثيقي تلق1ه نفس)
 2121 و12) 11) (11 بت1ريخ)  ملشثق 
وهب  لسيد  لقندو�شي  حمد للسيد)
 لقندو�شي هش1م فقط))4.146)سهم)
قدره1) أعاله،) في  لشركة  ملذكشرة 

4.146.111)درهم.
بمقت�شى عقد تشثيقي تلق1ه نفس)
 2121 و12) 11) (11 بت1ريخ)  ملشثق 
وهب  لسيد  لقندو�شي  حمد للسيد)
4.146)سهم) (  لقندو�شي سعد فقط)
قدره1) أعاله،) في  لشركة  ملذكشرة 

4.146.111)درهم.
بمقت�شى عقد تشثيقي تلق1ه نفس)
 2121 و12) 11) (11 بت1ريخ)  ملشثق 
وهب  لسيد  لقندو�شي  حمد للسيد)
 لقندو�شي عثم1ن فقط))4.146)سهم)
قدره1) أعاله،) في  لشركة  ملذكشرة 

4.146.111)درهم.
بمقت�شى عقد تشثيقي تلق1ه نفس)
 2121 و12) 11) (11 بت1ريخ)  ملشثق 
وهب  لسيد  لقندو�شي  حمد للسيد)
 لقندو�شي  ملهد1 فقط))4.146)سهم)
قدره1) أعاله،) في  لشركة  ملذكشرة 

4.146.111)درهم.
تغيير) تم  أعاله  ذكره  مل1  تبع1 
 لفصلين)6)و7) ن  لق1نشن  ألس1�شي)

للشركة.
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
بت1ريخ ع1د1  غير  بشكل    ملنعقد 
 25)ين1ير)2122)قرر  س1همش  لشركة)
أعاله،) لتقسيم  لجديد)  ملذكشرة 
لرأسم01  لشركة) للحصص  ملكشنة 

 ملذكشرة أعاله.
للخالصة و إلشه1ر

 ألست1ذ شقرون  صطفى
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 كتب  ألست1ذ شقرون  صطفى

 شثق

16)ش1رع  حمد  لخ1 س  كن1س

الشركة اإلفريقية العصرية 

للمواد الصحية
بإيج1ز ص1 في 

ش.م.م ذ ت  ملسير  لشحيد

تلق1ه) تشثيقي  عقد  بمقت�شى 

شقرون  صطفى  شثق)  ألست1ذ 

تم) (2121 24) 1رس) بمكن1س بت1ريخ)

وضع  لق1نشن  ألس1�شي للشركة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة  ميز ته1 ك1لت1لي):

:) لشركة  إلفريقية)  لتسمية)

بإيج1ز  للمش د  لصحية   لعصرية 

ص1 في  ش.م.م ذ ت  ملسير  لشحيد.

 لهدف:  لغرض  ن  لشركة 

 : غير  ب1شر  أو  بشكل  ب1شر 

 لتصنيع،  لتحشيل،  إلستير د، 

 لتصدير ،  لتج1رة في  لشرق  ملنسج 

و لحف1ظ1ت  ع1م،  ملن1ديل  بشكل 

للكب1ر، فشط صحية يش ية للنس1ء.

تغليف  ملن1شيف و لشرق  لصحي 

ذ ت  وجميع  ألصن1ف  و ألكي1س 

 لصلة.

و لبيع  عملي1ت  لشر ء  جميع 

و إلستير د و لتصدير وتمثيل إرس1لية 

أ1  1دة خ1م لجميع  ألصن1ف وجميع 

بتصنيع   ملنتج1ت  ملتعلقة  ب1شرة 

وبيع  لشرق  ملنسشج.

 ملش1ركة  ملب1شرة أو غير  ملب1شرة 

للشركة في جميع  لعملي1ت  لتج1رية 

تكشن  رتبطة  قد  و لصن1عية  لتي 

عن  أعاله  بأحد  ألشي1ء  ملذكشرة 

طريق إنش1ء شركة  س1همة جديدة 

شر ء  ألور ق  مل1لية  أو  أو إلكتت1ب 

أو  تح1د  أو  لحقشق  إلجتم1عية 

 الند 1ج في  ملش1ركة أو غير ذلك.

جميع  ملع1 الت  ملدنية و لتج1رية 

و لصن1عية و لعق1رية و مل1لية  لتي قد 

أعم01  تكشن  فيدة وضرورية ألد ء 

 لشركة.

بمكن1س  لحي   :  ملقر  إلجتم1عي 

رقم  ص.ب  عين  لسلشكي   لصن1عي 

.135
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في  حددة  دة  لشركة   :  ملدة 

يشم  لتأسيس  سنة  بتد ء  ن   99

 لنه1ئي ب1ستثن1ء ح1لة  لحل  ملسبق 

أو  لتمديد  ملنصشص عليه في هده 

 لقش نين.

في  حدد   :  لر سم01  إلجتم1عي 

 1611 إلى  درهم  قسم   161.111

للحصة  درهم   111 فئة  حصة  ن 

 لش حدة تم تحريره1 كلي1.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

وحيد  كمسير   لقندو�شي  حمد 

للشركة ملدة غير  حدودة.

كت1بة  لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  لتج1رية بمكن1س 

رقم  إيص01   2122 أبريل   7 بت1ريخ 

.41411122114346
للخالصة و إلشه1ر

 ألست1ذ شقرون  صطفى
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 LA PARAPHARMACIE DE

 REFERENCE II

SARL AU

عرفي  حرر عقد   بمقت�شى 

  4)أبريل)2122)تم تكشين نظ1م أس1�شي)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

ذ ت شريك وحيد))خص1ئصه1 ك1لت1لي:

 LA PARAPHARMACIE:لتسمية 

.DE REFERENCE II

تم1رس  لشركة  ألهد ف)  لهدف:)

 لت1لية:)

تج1رة  ملنتج1ت  لشبه صيدليه

 ستحضر ت  لتجميل))

أر�شي)  ملقر  الجتم1عي:) لط1بق 

 4 178) حل) رقم) تجزئة  عمشرة 

إق1 ة  الخشين سال  لجديدة.)))

رأس  مل01  الجتم1عي:)

إلى) درهم  قسم  (1111.111.11

عشرة  الف11.111)حصة قيمة كل)

و حدة  1ئة درهم)111.11.

تعيين  لسيد  نعم) تم   لتسيير:)

لبط1قة  لتعريف)  وبال  لح1 ل 

كمسير) (Z438211 ( رقم)  لشطنية 

وحيد للشركة وملدة غير  حدودة.

وضع) تم   إليد ع  لق1نشني 

كت1بة  لضبط) لدى   مللف  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)

 لسجل  لتج1ر1)35871.
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 ئتم1نية أسف1ر كشنس11

شقة رقم)4)جن1ن  لنهضة)1) لرب1ط

 له1تف  لنق37:01 43 74 1662 

 له1تف)15.37.61.97.72

VIDAL HOUSE
 SARL 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة 

تم تأسيس) بمقت�شى عقد عرفي,)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة).

 VIDAL (:  للقب  الجتم1عي)

HOUSE SARL

 لشرك1ء):))))

-)) لسيد  حمد بشخسيم ب.و.ط))

331)سهم. A686243

-)) لسيد  حسن بشخسيم ب.و.ط))

A656864 331)سهم.

بشخسيم) نشر  لدين  - لسيد 

 341   A659675 ( ب.و.ط)

((((((((((( سهم.)

 ملسير)):)

-) لسيد  حسن بشخسيم.
رأس  مل01):))))111.111.11)درهم)

( ئة  لف درهم).

 لنش1ط):

)-) قهى.

)- نظم حفالت.
ش1رع  ملق1و ة)) (71 رقم) (:  لعنش ن)

حي  ملحيط  لرب1ط.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني:)

أبريل) (12 يشم)  لتج1رية  لرب1ط 

،) لسجل) (123725 2122تحت رقم)

 لتج1ر1 رقم)159413  .
للبيــــــــــــ1ن
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LMV IMMO INVEST
تأسيس شركة تشظيف عق1رية 

بقش عد تسيير  خففة على شكل 
شركة  س1همة برأسم01  تغير 

 قبشلة بقر ر  لهيأة  ملغربية لسشق 
 لرس1 يل

 بت1ريخ 8 فبر ير 2122 تحت 
2122/AG/SPI/002 رقم

 لك1ئن  قره1 ب1لد ر  لبيض1ء – 55 

ش1رع عبد  ملؤ ن

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ في) (- (I

وضع  لنظ1م) تم  (،2122 أبريل) (6

عق1رية) تشظيف  لشركة   ألس1�شي 

شكل) على  تسيير  خففة  بقش عد 

شركة  س1همة برأسم01  تغير تكمن)

 ميز ته1 فيم1 يلي):

عق1رية) تشظيف  شركة  (:  لشكـل)

على) (SPI-RFA بقش عد تسيير خففة)

شكل شركة  س1همة برأسم01  تغير)

 LMV IMMO« (:  لتسمية)

.»INVEST
في  ألصش0) :) الستثم1ر   لغــرض)

 لعق1رية.

 قر  لشركة):) لد ر  لبيض1ء)–55 

ش1رع عبد  ملؤ ن.)

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملــدة)

قيده1 في  لسجل  لتج1ر1.)
رأسم01  لشركة)):)321.111.111  

سهم) (321.111 إلى) درهم،) ملقسم 

درهم لكل سهم و حد،) (1111 ذ ت)

و ملدفشعة  لقيمة) بك1 له1   ملكتتبة 

بك1 له1 كم1 يلي):

في  بلغ)) عينية  قدرة   س1همة 

313.373.111)درهم؛

 س1همة نقدية بمبلغ)6.627.111  

درهم.)

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)دجنبـر.)

تم تعيينهم بصفتهم) (:  ملتصرفـشن)

قر ر) بمشجب  أو ئل   تصرفين 

للشرك1ء،)  لجمعية  لع1 ة  ألولى 

 ملنعقدة بت1ريخ)6)أبريل)2122،))وملدة)

ثالث سنش ت):

(،»LA MAROCAINE VIE«(شركة

للق1نشن) خ1ضعة  شركة  س1همة 

 ملغربي،) لك1ئن  قره1 ب1لد ر  لبيض1ء)

37،)ش1رع  شال1 يشسف،) ملقيدة) (–

للد ر  لبيض1ء) ب1لسجل  لتج1ر1 

ق1نشني1) و ملمثلة  (36675 رقم) تحت 

 ن طرف  لسيدة هدى  لبحر1  ن)

لبط1قة) جنسية  غربية،) لح1 لة 

 BE729376 رقم)  لتعريف  لشطنية 

زنقة) (22 (– و لق1طنة ب1لد ر  لبيض1ء)

إ شز ر حي  لسالم))؛

جنسية) بر دة،) ن  سمير   لسيد 

لبط1قة  لتعريف)  غربية،) لح1 ل 

و لق1طن) (BE499868 رقم)  لشطنية 

ب1لد ر  لبيض1ء)–)71)ب1ر  نف1)؛

لشقر حضر،) ن) تشفيق   لسيد 

لبط1قة) جنسية  غربية،) لح1 ل 

 CB87717 رقم)  لتعريف  لشطنية 

و لق1طن بتم1رة)14)تجزئة ي1سمين.

تم تعيين) (: رئيس  جلس  إلد رة)

بمشجب  حضر  د ولة  الجتم1ع)

بت1ريخ) (  ألو0 ملجلس  إلد رة  ملنعقد)

ولك1 ل  دة واليته) (،2122 أبريل) (6

لشقر) تشفيق  كمتصرف:) لسيد 

حضر،) ن جنسية  غربية،) لح1 ل)

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

CB87717)و لق1طن بتم1رةـ)14)تجزئة)

ي1سمين.

تم تعيين بمشجب) (: (  ملدير  لعـ1م)

ونظ1م  لتدبير)  لنظ1م  ألس1�شي 

(: غير  حدودة) ملدة  ( ع1م) كمدير 

شركة) (،»NEMA CAPITAL« شركة)

للق1نشن  ملغربي،) خ1ضعة   س1همة 

 55 (–  لك1ئن  قره1 ب1لد ر  لبيض1ء)

ش1رع عبد  ملؤ ن،) ملقيدة ب1لسجل)

رقم) تحت  للد ر  لبيض1ء)  لتج1ر1 

و ملمثلة ق1نشني1  ن طرف) (453361

تمسم1ني  ن) رض1  أحمد   لسيد 

لبط1قة) جنسية  غربية،) لح1 ل 

 A611883 رقم)  لتعريف  لشطنية 

و لق1طن ب1لرب1طـ)ـ)3) كرر ش1رع  أل ير)

 شال1 عبد هللا شقة)1.
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:) لسيد) ك1تب  جلس  إلد رة)

أحمد رض1 تمسم1ني.

:) كتب)  ر قب  لحس1ب1ت)

يمثله) (»Fidaroc(Grant( Thornton«

 لسيد رشيد بش هر ز و ملدة سنة.

(،»SGMB« (:  ؤسسة  لشديعة)

للق1نشن) خ1ضعة  شركة  س1همة 

ب1لد ر))  ملغربي،) لك1ئن  قره1 

عبد  ملؤ ن) ش1رع  (55 (–  لبيض1ء)

طرف  لسيد) ق1نشني1  ن  و ملمثلة 

فر نسش   1رش01.

 ملثمنشن  لعق1ريشن):

شركة) (،»SIGMATOP« شركة)

شركه ذ ت  سؤولية  حدودة خ1ضعة)

للق1نشن  ملغربي،) لك1ئن  قره1 بتم1رة)

لشد ية،) كيش  (7 6) لد خلة) تجزئة) (-

 ملقيدة ب1لسجل  لتج1ر1 تم1رة تحت)

رقم)131127)و ملمثلة ق1نشني1  ن طرف)

 لسيد ط1رق  ورو د1))؛

 EDGESTONE« شركة)

VALUATION«)شركه ذ ت  سؤولية)

للق1نشن  ملغربي،) خ1ضعة   حدودة 

 IOS,  لك1ئن  قره1 ب1لد ر  لبيض1ء–)

TWIN TOWER) لط1بق)8))ز وية ش1رع)

وش1رع  لزرقطشني،) ملقيدة)  ملسيرة 

ب1لسجل  لتج1ر1 للد ر  لبيض1ء)تحت)

ق1نشني1  ن) و ملمثلة  (397127 رقم)

طرف  لسيد فيصل  لت1ز1.

نظ1م  لتدبير) تم  عتم1د  (- (II

لسشق) طرف  لهيئة  ملغربية   ن 

 2122 فبر ير) (8 بت1ريخ)  لرس1 يل 

.AG/SPI/002/2022(تحت رقم

تم  لقي1م ب1إليد ع  لق1نشني) (- (III

لدى  ملحكمة) بكت1بة  لضبط 

بت1ريخ) للد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 

25)أبريل)2122)تحت رقم)822161.

بكت1بة) قيد  لشركة  تم  (- (IV

 لضبط لدى  ملحكمة  لتج1رية للد ر)

 لبيض1ء)بت1ريخ)25)أبريل)2122)تحت)

رقم))541245.
عن  ملستخلص و لبي1ن1ت

234 P

MEDSATRAV
بيع  لحصص  إلجتم1عية

تغيير  ملقر  إلجتم1عي
بمشجب  حضر  لجمع  لع1م)

 إلستثن1ئي  لغير  لع1د1  ملنعقد)

قرر  س1همي) (2122 فبر ير) (8 بت1ريخ)

 لشركة)MEDSATRAV) 1 يلي):

بيع  لحصص  إلجتم1عية ك1لت1لي)

عبد) إلى  يبيع  حمد  ملسعشد1 

 لرحم1ن ح1�شي حصصه في  لشركة)

درهم لكل) 1111)حصة ب 111) أ1)

حصة  1 يع1د0)111111.11)درهم.

قرر  (: تغيير  ملقر  إلجتم1عي)

 لشريك  لشحيد تغيير  ملقر  ن رقم)
حي  لفرح  لقرية) زنقة  ح1 يد  (12
حي) زنقة  ملز 0  (13 رقم) إلى  سال 

 لشحدة  لقرية سال.

:) لسيد) تعيين  سير جديد وحيد)

عبد  لرحم1ن ح1�شي ح1 ل لبط1قة)

BH412336) سير)  لتعرف  لشطنية)

للشركة ملدة غير  حددة.

بمكتب) تم  إليد ع  لق1نشني 

بسال) ب1ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 14) 1رس) بت1ريخ)

.38543

235 P

MASTODENT
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت شريك و حد

ب1لرب1ط) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع) تم  (2122 14) 1رس) بت1ريخ)

ذ ت) لشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد  لخص1ئص  لت1لية):

(:  لتسمية  إلجتم1عية)

.MASTODENT SARL AU

 لهدف  إلجتم1عي :

طب  وتصدير  نتج1ت   ستير د 

 ألسن1ن.

تصميم رقمي لطب  ألسن1ن.

 ق1و0 بن1ء أو أ ن خ1ص.

 3 رقم  شقة   :  ملقر  إلجتم1عي 
ف1غزوفي1  ملحيط  زنقة   9 عم1رة 

 لرب1ط.
 ملدة  إلجتم1عية : 99 سنة  بتد ء 

 ن ت1ريخ تأسيسه1.
 :  لرأسم01  إلجتم1عي 
على  درهم  شزعة   111.111.11
درهم   111 فئة  حصة  ن   1111

للحصة وزعت كم1 يلي :
 لسيد ع1د0  لزين 1111 حصة.

 لسنة  إلجتم1عية : تبدأ  ن ف1تح 
ين1ير إلى 31 ديسمبر  ن كل سنة.

ع1د0  لزين  :  لسيد   لتسيير 
 سير للشركة ملدة غير  حدودة.

تم إيد ع  لسجل  لتج1ر1 بمكتب 
ب1لرب1ط  ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
رقم  تحت   2122 أبريل   25 بت1ريخ 

124198 إيد ع ق1نشني.
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AZUR INNOVATION FUND
شركة  س1همة 

رأسم1له1 : 226.111.111.11درهم
 قره1  إلجتم1عي :  بنى بلش 

ب1رك ز وية 117ش1رع   لحسن 
 لث1ني وش1رع أغ1دير  لط1بق 11 

 لد ر لبيض1ء
 لسجل  لتج1ر1 : 451119

على  حضر  لجمع  لع1م) بن1ء)
بت1ريخ)25)أكتشبر)2122)فإن  س1همي)
 AZUR INNOVATION شركة)

FUND SA)قررو   1 يلي):
 MASEN CAPITAL تعيين شركة)

عضش  في  جلس  لرق1بة.
تغيير  لخبير  ملستقل  ملسؤو0)
للسنة) أصش0  لشركة  تقييم  عن 

 مل1لية)2121.
إلتم1م) إعط1ء) لصالحي1ت 

 إلجر ء ت  لق1نشنية.
أسئلة  ختلفة.

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  لتج1رية) كت1بة  لضبط 
أبريل) (25 بت1رخ) ب1لد ر لبيض1ء)

2122تحت رقم822383.
قصد  لنشر و إلعالن
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PADEL HOUSE
تحت عقد عرفي بت1ريخ)18) 1رس)

2122)تم تأسيس شركة ب1ملش صف1ت)

 لت1لية):

.PADEL HOUSE(:(لتسمية 

49)ش1رع أحمد) (:  ملقر  إلجتم1عي)

برك1ت  لط1بق  ألر�شي رقم)3) ملع1ريف)

 لد ر لبيض1ء.

 لهدف  إلجتم1عي):)

وتشزيع) وشر ء) وتصدير   ستير د 

بجميع) وتسشيق  لسلع  لري1ضية 

أشك1له1 بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر.

 لشكل  لق1نشني):)شركة  حدودة)

 ملسؤولية.

 لتسيير):) لسيد  لطيب بنعمشر.

 لرأسم01):)111.111)درهم.

:) ملحكمة)  إليد ع  لق1نشني)

 لتج1رية ب1لد ر لبيض1ء.

 لسجل  لتج1ر1):)541465.
قصد  لنشر و إلعالن
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BENSSABRI OPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لشريك  لشحيد

رأسم1له1 : 111.111 درهن

 ملقر  إلجتم1عي : 7 ش1رع  بن سين1 

دك1ن رقم 2 أكد 0  لرب1ط

تأسيس
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (2122 25) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس1�شي 

و لتي) و لشريك  لشحيد   ملحدودة 

تتميز بم1 يلي):

شركة بنصبر1 أوبتك) (:  لتسمية)

و لشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

 لهدف):)بصري1ت  لنظ1ر ت.

 ملدة):)حددت في)99)سنة  نطالق1)

في  لسجل) ت1ريخ  لتسجيل   ن 

 لتج1ر1.

:))ش1رع  بن سين1)  ملقر  إلجتم1عي)

دك1ن رقم)2)أكد 0  لرب1ط.
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في) حدد  (:  لرأسم01  إلجتم1عي)
111.111.11)درهم  قسمة إلى)  بلغ)
 111 بثمن) إجتم1عية  حصة  (1111

درهم في حشزة):
 1111 هند) بنصبر1   لسيدة 

حصة.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  إلجتم1عية)
كل) ديسمبر  ن  (31 إلى) ين1ير  ف1تح 

سنة.
تسير  لشركة  ن) (:  لتسيير)
طرف  لسيدة بنصبر1 هند ملد غير)

 حدودة.
%) ن  لربح) (5 يقتطع) (:  لربح)
 لص1في في كل سنة  ن أجل تكشين)

 إلحتي1ط  لق1نشني.
ب1ملحكمة) (: تم  إليد ع  لق1نشني)
أبريل) (25 في) ب1لرب1ط   لتج1رية 
رقم) تحت  ب1لسجل  لتج1ر1  (2122

.159735
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WIKI TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لشريك  لشحيد
رأسم1له1 : 111.111 درهم 

 ملقر  إلجتم1عي : دك1ن 614 حي 
 لنصر تجزئة 3 عين عشدة تم1رة 

تأسيس
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس1�شي 
و لتي) و لشريك  لشحيد   ملحدودة 

تتميز بم1 يلي):
طر ف) وكي  شركة  (:  لتسمية)
و لشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.
 لهدف):

) ق1ولة نج1رة  ألملنيشم و لحديد.
 ق1ولة  ألشغ01  ملختلفة و لبن1ء.
 ق1ولة تنصيب  لتي1ر  لكهرب1ئي.

 ملدة):)حددت في)99)سنة  نطالق1)
في  لسجل) ت1ريخ  لتسجيل   ن 

 لتج1ر1.
حي   614 دك1ن   :  ملقر  إلجتم1عي)

 لنصر تجزئة 3 عين عشدة تم1رة.

 ملدة):)حددت في)99)سنة  نطالق1)

في  لسجل) ت1ريخ  لتسجيل   ن 

 لتج1ر1.

في) حدد  (:  لرأسم01  إلجتم1عي)

111.111.11)درهم  قسمة إلى)  بلغ)

 111 بثمن) إجتم1عية  حصة  (1111

درهم في حشزة):

 1111  لسيد  لق1سمي نشر لدين)

حصة.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  إلجتم1عية)

كل) ديسمبر  ن  (31 إلى) ين1ير  ف1تح 

سنة.

:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)

غير) ملدة  نشر لدين   لسيد  لق1سمي 

 حدودة.

%) ن  لربح) (5 يقتطع) (:  لربح)

 لص1في في كل سنة  ن أجل تكشين)

 إلحتي1ط  لق1نشني.

ب1ملحكمة) (: تم  إليد ع  لق1نشني)

 2121 أكتشبر) (27 في)  البتد ئية 

رقم) تحت  ب1لسجل  لتج1ر1 

.136163

240 P

FIDUCIAIRE SIGMAFID
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لشريك  لشحيد
رأسم1له1 : 111.111 درهم 

 ملقر  إلجتم1عي):)468)ش1رع  شال1)

علي  لشريف  لشقة رقم)3)تم1رة

غير  لع1د1) قرر  لجمع  لع1م 

 ملنعقد في يشم)11)ين1ير)2122 .

تغيير هدف  لشركة وتحديده في)

بيع  عد ت  إلعال ي1ت و ملك1تب.

 ألشغ01  ملختلفة و لبن1ء)وصي1نة)

وخلق  ملن1طق  لخضر ء.

شركة) تغيير  سم  لشركة  ن 

 ئتم1نية سكمفيد إلى شركة سكمفيد)

و لشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد.

468)ش1رع) تغيير  قر  لشركة  ن)

 3 رقم) علي  لشريف  لشقة   شال1 

 2 حي  لنهضة) (67 إلى  لرب1ط) تم1رة 

إض1فية.

قبش0  ستق1لة  لسيد  شقف)
عبد  ملجيد وتعيين  لسيد بنمعطال)

رضش ن  سير للشركة.
ب1ملحكمة) (: تم  إليد ع  لق1نشني) (
 2122 ين1ير) (27  لتج1رية ب1لرب1ط في)

تحت رقم)121676.
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 GOLD BISNESS 
SARL AU

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لشحيد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (1-
تم) 23) 1رس2122،) يشم) ب1لرب1ط،)
شركة  حدودة  ملسؤوليـــة) تأسيس 
تحمل) و لتي  ذ ت  لشريك  لشحيد 

 لخص1ئص  لت1لية:
  GOLD BISNESS  لتسمية:)

 .  SARL AU
111111درهم) ( رأسم01  لشركة:)
بثمن) حصة  (1111 على)  قسم 

111درهم للحصة).)
زنقة إبر هيم) (56  ملقر  الجتم1عي:)

 لرود ني رقم)2) ملحيط)–) لرب1ط).
أجهزة) تج1رة   لهدف  الجتم1عي:)

 لكمبيشتر و ملعلش ي1ت.
أجهزة  ملكتب،) ألجهزة)

 اللكترونية.
) إلصالح و لتج1رة.

سنة  بتد ء) ن) (99  ملدة:)
 لتأسيس  لنه1ئي.)

تسير  لشركة  لسيدة)  لتسيير:)
 67 برقم) ( أسم1ء) لق1طنة) برسش0 
شمس  ملحيط  لعي1يدة–) تجزئة 
سال,)و لح1 لة للبط1قة  لشطنية رقم)

AB247691،)ملدة غير  حدودة.
تم  إليد ع) -2 إليد ع  لق1نشني:)
كت1بة  لضبط) لدى   لق1نشني 
 26 يشم) ب1لرب1ط  ب1ملحكمة  لتج1رية 

أبريل2122)تحت رقم)124125.
في  لسجل  لتج1ر1:) -3 الندر ج 
ب1لسجل  لتج1ر1) سجلت  لشركة 

ب1لرب1ط تحت رقم)159749.
لإلش1رة و لنشـــــــــــــر

 ملسير:) لسيدة برسش0 أسم1ء
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ADMA CREME
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
تم تأسيس شركة) (،2122 أبريل) (18
وحيد) بشريك   حدودة  ملسؤوليـــة 

و لتي تحمل  لخص1ئص  لت1لية:
  ADMA CREME(:لتسمية 

 .  SARL AU(:(لصفة  لق1نشنية 
 لهدف  إلجتم1عي):

) ق1و0 إدر ة  لعملي1ت  لتج1رية.
في) ب1لجملة  و لتج1رة   لتشزيع 

 لقشدة  لطرية.
 لتج1رة في  ملنتشج1ت و ستلز 1ت)

 لحلشي1ت و ملط1عم.
21.111)درهم) ( ( رأسم01  لشركة:)
فئة) حصة  ن  (211 على)  قسمة 
للحصة  لش حدة  شزعة) 111درهم 

بين  لشرك1ء)على  لشكل  لت1لي):
 211 ي1سين) عبد  لسالم   لسيد 

حصة.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.
:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
شقة) (58 عم1رة)  ملقر  الجتم1عي:)

31)ش1رع و د سبش  كد 0  لرب1ط.
 ملسير):) لسيد  لحسين ي1سين.

ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقيد 
.159831

243 P

سشكشجستيشن

 كتب1لدر س1ت و لحس1ب1ت و الستش1رة

1)زنقة  فغ1نست1ن رقم)4)حي  ملحيط  لرب1ط

 CONCORD AUTO
SARL AU

بت1ريخ عرف  عقد  (  بمقت�شى)
2122)ب1لرب1ط تم تأسيس)  18)أبريل)
 CONCORD أوطش) كشنكشرد  شركة 
ذ ت) شركة  (AUTO SARL AU
 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لشحيد)

خص1ئصه1 ك1لت1لي):
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أوطش) كشنكشرد  (:  سم  لشركة)
.CONCORD AUTO SARL AU

كر ء لسي1ر ت) (:  ضمشن  لشركة)
بدون س1ئق.

رقم) (3 ج) سكتشر  (:  قر  لشركة)
حي) 114) كرر  لط1بق  لسفلي 

يعقشب  ملنصشر  لرب1ط.
 111111.11 (: رأسم01  لشركة)
درهم  قسمة إلى)1111)حصة بقيمة)
وكله1) للحصة  لش حدة  درهم  (111

بحشزة  لسيد كبير1 يشنس.
تم تعيين  آلنسة) (: تسيير  لشركة)
وحيدة) كمسيرة  شيم1ء) لحروز 

للشركة.
 %  5 بعد خصم) (: أرب1ح  لشركة)
تصرف) في  يشدع  لب1قي   ن  ألرب1ح 

 لشرك1ء.
تم  لتسجيل) (:  لسجل  لتج1ر1)
بت1ريخ) (159841  لتج1ر1 تحت رقم)
ب1ملحكمة  لتج1رية) (2122 أبريل) (27

ب1لرب1ط).
للبي1ن و الستش1رة
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STE GROUP MATERIEL 
 DE CONSTRUCTION

INDUSTRIEL
SARL AU

رأسم1له1 : 111.111 درهم
 N° 149 AV(AL : قره1  الجتم1عي 
 HIZAM ZONE INDUSTRIEL

LAAYOUNE
وضع  لق1نشن  الس1�شي) تم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) للشركة 

بشريك وحيد و لتي تتميز بم1 يلي):
 لتسمية):

STE GROUP MATERIEL   
 DE CONSTRUCTION INDUSTRIEL

.SARL AU
.GNCI SARL AU 

 لهدف):
COMMERCE

TRAVAUX DIVERS
99)سنة  نطالق1  ن ت1ريخ) (:  ملدة)

 لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1.

تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير إلى غ1ية)31)ديسمبر  ن كل)

سنة.

 لتسيير):)تسيير  لشركة  ن طرف)

غير) ملدة   لسيد  وعنطر  صطفى 

 حدودة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (22  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

رقم) تحت  ب1لسجل  لتج1ر1  (2117

.21869
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STE ABF HOUSE
SARL

 لسجل  لتج1ر1 : 134311

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  الجتم1عي للشركة : تجزئة 21 

ش1رع  حمد  لزرقطشني شقة رقم 5 

حي  لنهضة، تم1رة

بت1ريخ) بمقت�شى  لعقد  لعرفي 

بت1ريخ) و ملسجل  (،2122 14)أبريل)

21)أبريل)2122،)تم  ن خالله إتخ1د)

 لقر ر  آلتي):

 ABF HOUSE(تغيير  سم  لشركة

لتكشن  لتسمية  لجديدة) (SARL

.DINHY SARL(للشركة

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي)

للشركة.

 لسنة  مل1لية تبتدأ  ن ف1تح ين1ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122،)تحت رقم)8119.

 لسجل  لتج11)134311.
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NORIVAL T D
SARL

تأسيس شركة
عرفي  حرر) عقد  بمقت�شى 

ب1لقنيطرة بت1ريخ)11)أبريل)2122،)تم)

إنش1ء)شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

ذ ت  لخ1صي1ت  لت1لية):

.NORIVAL T D SARL(:(السم 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.

 ملشضشع  الجتم1عي.

 ق1و0 أشغ01  ختلفة)ـأو بن1ء.

 ملدة):)99)سنة.

48)ش1رع أبش بكر  لصديق) (:  ملقر)

إق1 ة إيم1ن  كتب)2) لقنيطرة.

درهم) (111.111 (:  لرأسم01)

فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة  لش حدة.

عجرود1) :) لسيد   لحصص)

و لسيد  شي1ح) حصة  (511  حمد)

عبد  لش حد)511)حصة.

 لتسيير):) لسيد عجرود1  حمد)

و لسيد  شي1ح عبد)) لش حد كمسيرين)

للشركة ملدة غير  حدودة.

 لسجل  لتج1ر1 رقم)65127.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر  ن كل سنة.

للشركة) تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)

27)أبريل)2122،)تحت رقم)65127.
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CAP TP
شركة  حدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد

ذ ت ر س  01 : 8.111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : إق1 ة  ملنصشر، 

عم1رة A،  كتب رقم 1، يعقشب 

 ملنصشر  لرب1ط

 لزي1دة في رأس  01  لشركة
لقر ر ت  لشريك  لشحيد) تبع1 

شركة  حدودة) (CAP TP لشركة)

وحيد  ملؤرخة) بشريك   ملسؤولية 

2122)فإنه قد) 2)فبر ير) ب1لرب1ط يشم)

تقرر  1 يلي):

 لزي1دة في رأس  01  لشركة  ن)

عن) (11.111.111 إلى) (8.111.111

و الرب1ح) إد 1ج  الحتي1ط1ت  طريق 

 ملتر كمة يصل إلى)3.111.111)درهم)

حصة  جتم1عية) (31111 وإسن1د)

 ج1نية جديدة بقيمة)111)درهم لكل)

 نه1 للشريك  لشحيد.

ستكشن  لحصص  الجتم1عية)

للحصص)  لجديدة  ك1فئة 

 الجتم1عية  لقديمة وسيتم  النتف1ع)

به1  بتد ء   ن  النج1ز  لنه1ئي)

لالجر ء ت  لشكلية لزي1دة رأس  مل01.

 ملص1دقة على  لزي1دة في رأس  مل01)

 الجتم1عي  ن طرف  لشريك  لشحيد.

6)و7) ن)  لتعديل  ملرتبط ب1مل1دة)

 لق1نشن  الس1�شي.

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)

و ملص1دقة عليه.

ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

 لتج1رية ب1لرب1ط يشم)2) 1رس)2122،)

تحت  لرقم)122529.
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STE AMIGO CASH
SARL

ر سم1له1  الجتم1عي : 111.111 درهم

بمقت�شى عقد عرفي بت)21) 1رس)

شركة) تأسيس  تم  بمكن1س  (2122

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تتميز)

بم1 يلي):

.AMIGO CASH SARL(:(لتسمية 

وسيط تحشيل) (:  شضشع  لشركة)

 أل ش 0.

 C :) حل تج1ر1)  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة ري1ض زيتشن شطر) (112 رقم)

ب  كن1س.
ر سم01  لشركة):)111.111)درهم)

 111 حصة بقيمة) (1111  قسم إلى)

درهم للحصة.

يعين في  همة  لتسيير):

 لهرتش0 كشتر.

ف1تح) تبتدئ  ن   لسنة  مل1لية 

سنة) كل  ديسمبر  ن  (31 إلى)  ين1ير 

 1 عد   لسنة  ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ)

 لتسجيل.
رقم  لسجل  لتج1ر1)55991.

ب1ملركز) تم   إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بمكن1س  لالستثم1ر   لجهش1 

19)أبريل)2122.
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CHMATRIT
تـأســيـس ش.ذ.م.م.

ذ ت  لشــريــك  لــشحــيــد    
حـرر) عـرفـي  عـقـد  بـمـقـتـضـى 
بـتم1رة فـي)5)أبريل)2122،)تـم تـحـريـر)
 لـقـش نـيـن  ألسـ1سـيـة لـش.ذ.م.م.)ذ ت)
 لــشــريــك  لــشحــيــد  ـمـيـز تـهـ1 كـ1لـتـ1لـي):

 CHMATRIT (:  لـتـسـمـيـة)
ش.ذ.م.م.)ذ ت  لــشــريــك  لــشحــيــد.

للـشـركـة  ألهـد ف) (:  لـهـدف)
 لـتـ1لـيـة:)

وتــشزيــع  ــنــتــجــ1ت  لـتــغــذيــة) بــيــع 
 لــع1 ـة.

بــيــع وتــشزيــع  ــش د  لــنـظـ1فــة.
 ألشـغـ01  لـمـخـتـلـفـة.

) لــعــمــلــيــ1ت)) جــمــيــع) ( وعـمـش ـ1)
) لــمــ1ليــة،)) ) لــصــنــ1عــيــة،)  لــتــجــ1ريــة،)
و لــثــ1بــتــة،) لـمــتــعــلــقــة)  لــمــنــقــشلــة 
غــيــر  ــبــ1شــرة) أو  بــصــفــة  ــبــ1شــرة 
أعــاله) بــأحــد  ألهــد ف  لــمــذكــشرة 
تــنـمــيــة) تـسـهـيـل  شـأنـهـ1  و لـتـي  ـن 

 لـشــركـة.
 لـمـقـر:)تم1رة)،)248)،)إق1 ة))) لنشر)
5)،)سيد1 يحيى) GH 23،)شقة رقم)

زعير.
درهـم) (111.111 ( (: رأس  لـمـ01)
1.111)حـصـة  ـن فـئـة)  ـقـسـمـة عـلـى)
للـش حـدة  ــســددة  ــن) درهـم  (111

طــرف  لسيدة سكينة  مل1 شن.
لـمـدة) تـسـيـر  لـشـركـة  (:  لـتـسـيـيـر)
طـرف  لسيدة) غـيـر  ـحـدودة  ـن 

سكينة  مل1 شن.
تـبـتـدئ فـي فـ1تـح) (:  لـسـنـة  لـم1لية)

يـنـ1يـر و تـنـتـهـي فـي)31)دجـنـبـر.
99)سـنـة تـبـتـدئ  ـن يـشم) (:  لـمـدة)

تـقـيـيـد  لـشـركـة بـ1لـسـجـل  لـتـجـ1ر1.
لـدى) تـم  (:  إليـد ع  لـقـ1نـشنـي)
 ـصـلـحـة  لـسـجـل  لـتـجـ1ر1)
بـ1لـمـحــكــمــة  البـتـد ئـيـة بـتـمـ1رة تـحــت)
عــدد)7917)بـتـ1ريـخ)18)أبريل)2122.                         
تـقـيـيـد) تـم  (:  لـسـجـل  لـتـجـ1ر1)
لـدى  ـصـلـحـة  لـسـجـل)  لـشـركـة 
بـ1لـمـحـكـمـة  البـتـد ئـيـة)  لـتـجـ1ر1 
بـتـمـ1رة تـحــت عــدد)))136153))بـتـ1ريـخ))

18)أبريل)2122.
 ن أجل  الستخالص و لبي1ن
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 MAROC CONNECTION

LINE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ر سم1له1):)9.111.111)درهم

جيش) :) حج   قره1  الجتم1عي)

5،)رقم) إق1 ة أرك1نة،) لط1بق)  مللكي،)

34،) كتب رقم)2،)أك1دير

ذ ت  سؤولية) شركة  تأسيس 

 حدودة

بمقت�شى عقد عرفي  ملؤرخ بت1ريخ)

تم إعد د  لق1نشن) (،2122 فبر ير) (21

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

تحمل  لخص1ئص) و لتي   حدودة 

 لت1لية):

 MAROC (:  لتسمية)

.CONNECTION LINE M.C.L

نقل  لبض1ئع) (:  لهدف  الجتم1عي)

جميع) وتج1رة  تشزيع  لف1ئدة  لغير،)

 ملنتج1ت  لغذ ئية  لزر عية وخ1صة)

زيت  مل1ئدة،) ) ملعلبة،)  ملنتج1ت)

قهشة،) لتش بل،) لفش كه،)  لش11،)

جميع) وكذلك   نتج1ت  لتنظيف 

تأجير) أنش ع  ملشروب1ت  لغ1زية،)

و ملخ1زن) جميع  ملستشدع1ت  وإد رة 

وكل  لعملي1ت لشجستية  لتي تس1عد)

وبصفة) نش1ط  لشركة  تطشير  على 

ع1 ة كل  لعملي1ت  لتج1رية،) مل1لية)

و لصن1عية أو غيره1  لتي قد ترتبط)

بهذ ) غير  ب1شرة  أو  بصفة  ب1شرة 

 لغرض أو ال1 غرض  م1ثل أو  ن)

شأنه أن يس1هم في تنمية  لشركة.

:) حج  لجيش)  ملقر  الجتم1عي)

5،)رقم) إق1 ة أرك1نة،) لط1بق)  مللكي،)

34،) كتب رقم)2،)أك1دير.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تقييد  لشركة في  لسجل  لتج1ر1.

درهم) (9.111.111 (:  لر سم01)

91.111)حصة  جتم1عية)  قسم إلى)

للش حدة  شزعة) درهم  (111 بقيمة)

ك1لت1لي):

شركة  ملشروب1ت  لغ1زية سشس)

31.111)حصة.

بلحسن) سشس  زيشت  شركة 

31.111)حصة.

بلحسن  ملركب  لصن1عي) شركة 

و لتج1ر1)31.111)حصة.

 جمشع):)91.111)حصة.

حسن) تعيين  لسيد  (:  لتسيير)

أ سرو1) ليلى  و لسيدة  أ سرو1 

كمسيرين للشركة ملدة غير  حدودة.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

ب1ستثن1ء) سنة  كل  ديسمبر  ن  (31

ت1ريخ) تبتدئ  ن   لسنة  ألولى  لتي 

وتنتهي) في  لسجل  لتج1ر1   لتقييد 

يشم)31)ديسمبر)2122.

لتكشين  الحتي1ط) (%5 (:  ألرب1ح)

على  لشرك1ء) يشزع  و لب1قي   لق1نشني 

حسب نسبة كل و حد  نهم.

بكت1بة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

تحت) (،2122 8) 1رس) بأك1دير بت1ريخ)
رقم)119117.

251 P

STE NIRMANDI
SARL AU

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

 الستثن1ئي بت1ريخ)2) 1رس)2122،)تم)

 التف1ق على  1 يلي):

ي1سين) تم قبش0  ستق1لة  لسيد 

نج1حي  لح1 لة للبط1قة  لشطنية رقم)

A727944) ن طرف  لجمع  لع1م.

قر ر  لجمع  لع1م) بمقت�شى 

إلى) تسيير  لشركة  أنيطت  همة 

 لسيدة ف1طمة  لزهر ء)ب1علة  لح1 لة)

 AA94327 رقم) للبط1قة  لشطنية 

تصبح  ملسيرة  لشحيدة) وب1لت1لي 

للشركة ملدة غير  حدودة.

14) ن)  .15 تعديل  لفصل)

 لق1نشن  الس1�شي للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122،)تحت رقم)124127.
رقم  لسجل  لتج1ر1)132997.

252 P

STE CSTD
SARL

AU(CAPITAL(DE 20.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : RESIDENCE(EL
 MANAR(APPT 8 IM 6 EL(WIFAQ

TEMARA
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
قد تأسست شركة) (،2122 أبريل) (8

و لتي تحمل  لخص1ئص  لت1لية):
.CSTD(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)
 سؤولية  حدودة.

خد ة) (:  لهدف  الجتم1عي)
أعم01)  الستش1ر ت  ملتنشعة،)

 لتدريب،) الستير د و لتصدير.
ر سم01  لشركة):)21.111)درهم.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)
31)ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.
:) جمع  لسكني)  ملقر  الجتم1عي)

 ملن1ر شقة)8)عم1رة)6) لشف1ق تم1رة.
أنيطت  همة  لتسيير) (:  لتسيير)
غير) لفترة  إلى  لسيد خ1لد حلم1و1 

 حدودة.
ب1لسجل) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج1ر1 

بتم1رة.
رقم  لسجل  لتج1ر1)136135.

253 P

NID HQE
SARL AU

في) عرفي  سجل  عقد  بمقت�شى 
قد) (،2122 أبريل) (6 بت1ريخ)  لرب1ط 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.
 لهدف  الجتم1عي):

 TRAVAUX DIVERS
 OU CONSTRUCTION ET

.NEGOCIANT
رأسم01  لشركة):)111.111)درهم)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة  لش حدة.
 ملجمشع):)1111)حصة.
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سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لت1سيس  لنه1ئي أ1  ن ت1ريخ وضع)

 لسجل  لتج1ر1.

إلى ينير  ف1تح  :) ن    لسنة  مل1لية)

 31)ديسمبر  ن كل سنة  1 عد   لسنة)

 ألولى تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل.

 IMB 45,  AV DE FRANCE,(:(ملقر 

.APPART 8, AGDAL, RABAT

 BENAYA (:  ملسير)

.ABDERRAHIM

(: ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 

.159849

254 P

SOGATPRO
SARL

رأسم1له1 : 111.111 درهم

سجل تج1ر1 : 136143

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية
تم) (،2122 أبريل) (13 بت1ريخ)

لشركة) صي1غة  لنظ1م  ألس1�شي 

SOGATPRO SARL)شركة  حدودة)

 111.111 رأسم1له1)  ملسؤولية،)

درهم،) قره1  الجتم1عي،)دو ر بر نس)

أوالد غ1نم صب1ح،)صخير ت.

إدريس  لط1لبي  لح1 ل)  لسيد 

للبط1قة  لشطنية رقم)A576419،)ب)

811)حصة.

 لسيد زيد أيشبي  لح1 ل للبط1قة)

 211 ب) (A395132 رقم)  لشطنية 

حصة.

:)نقل  لبض1ئع،)  لنش1ط  لتج1ر1)

كر ء)وس1ئل  لنقل.

غير) ملدة  تسيير  لشركة  فشض 

إدريس  لط1لبي) للسيد   حددة،)

رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 ل 

.A576419

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لتج1ر1 

2122،)تحت) أبريل) (27 بتم1رة بت1ريخ)

رقم)7989.

255 P

STE HJAOUJ TRANS
SARL

 ADRESSE : DOUAR(HJAOUJE
 OUED EL MAKHAZINE SOUK

EL ARBAA
RC : 27647

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بسشق) و ملسجل  (2122 13)أبريل)
(،2122 أبريل) (13 بت1ريخ) أربع1ء)
لشركة) وضع  لق1نشن  الس1�شي 
 HJAOUJ ذ ت  سؤولية  حدودة)

TRANS،)حيث تم  1 يلي):
تأسيس لشركة تحمل  لخص1ئص)

 لت1لية):
.HJAOUJ TRANS(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 سؤولية  حدودة.

 111.111 في) حدد  (: ر س  مل01)
قسمة) (1111 إلى) درهم  قسمة 
 جتم1عية  ن فئة)111)درهم لف1ئدة):
 لسيد  غم1ر1 رشيد)511)حصة.
 لسيد بشعشدة زهير)511)حصة.

 لهدف):)نقل  ملستخد ين.
دو ر  حج1وج) (:  ملقر  الجتم1عي)

و د1  ملخ1زن سشق أربع1ء.
 ملدة):)99)سنة.

 لتسيير):)عين  لسيد بشعشدة زهير)
GB226897) سير  لشحيد) بط1قته)

للشركة.
بكت1بة) تم   إليد ع  لق1نشني 
بسشق) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
أربع1ء) لغرب بت1ريخ)25)أبريل)2122،)
ب1لسجل  لترتيبي) (211 رقم) تحت 

و27647)ب1لسجل  لتحليلي.
256 P

STE MANNAH PERLUXE
SARL AU

 ADRESSE : DOUAR(OULED
 BEN SBAA RMEL FALAH SOUK

EL ARBAA
RC : 27649

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
6)أبريل)2122)و ملسجل بسشق أربع1ء)
2122،)وضع  لق1نشن) 8)أبريل) بت1ريخ)
ذ ت  سؤولية) لشركة   الس1�شي 
 MANNAH و حد) بشريك   حدودة 

PERLUXE،)حيث تم  1 يلي):

تأسيس لشركة تحمل  لخص1ئص)

 لت1لية):

 MANNAH (:  لتسمية)

.PERLUXE

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك و حد.
 111.111 في) حدد  (: ر س  مل01)

قسمة) (1111 إلى) درهم  قسمة 

 جتم1عية  ن فئة)111)درهم لف1ئدة):

 لسيد  ملن1ح فؤ د)1111)حصة.

 لهدف):)نقل  ملستخد ين.

بن) أوالد  دو ر  (:  ملقر  الجتم1عي)

 لسبع  لر ل  لفالح،)سشق أربع1ء.

 ملدة):)99)سنة.

:)عين  لسيد  ملن1ح فؤ د))  لتسيير)

GB114495) سير  لشحيد) بط1قته)

للشركة.

 إليد ع  لق1نشني  ع  لتسجيل)

ب1لسجل  لتج1ر1 تم بكت1بة  لضبط)

أربع1ء) بسشق  ب1ملحكمة  البتد ئية 

 لغرب بت1ريخ)25)أبريل)2122،)تحت)
ب1لسجل  لترتيبي و27649  (212 رقم)

ب1لسجل  لتحليلي.

257 P

STE KAZZAB EXPO
SARL AU

 ADRESSE : LALLA(MIMOUNA

CENTRE SOUK EL ARBAA

RC : 27639

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

6)أبريل)2122)و ملسجل بسشق أربع1ء)
2122،)وضع  لق1نشن) 8)أبريل) بت1ريخ)

ذ ت  سؤولية) لشركة   الس1�شي 

 KAZZAB و حد) بشريك   حدودة 

EXPO،)حيث تم  1 يلي):

تأسيس لشركة تحمل  لخص1ئص)

 لت1لية):

.KAZZAB EXPO(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك و حد.
 111.111 في) حدد  (: ر س  مل01)

قسمة) (1111 إلى) درهم  قسمة 

 جتم1عية  ن فئة)111)درهم لف1ئدة):

 لسيد قز ب حميد)1111)حصة.
 لهدف):)تنظيم  ملع1رض و ع1رض)
وكر ء) ملر فق)  لحرف  ليدوية،)

 لعمش ية.
لال  يمشنة) (:  ملقر  الجتم1عي)

 ملركز سشق أربع1ء.

 ملدة):)99)سنة.
 لتسيير):)عين  لسيد قز ب حميد))
GB62356) سير  لشحيد) بط1قته)

للشركة.
 إليد ع  لق1نشني  ع  لتسجيل)
ب1لسجل  لتج1ر1 تم بكت1بة  لضبط)
أربع1ء) بسشق  ب1ملحكمة  البتد ئية 
 لغرب بت1ريخ)21)أبريل)2122،)تحت)
ب1لسجل  لترتيبي و27639  (216 رقم)

ب1لسجل  لتحليلي.
258 P

 STE SKAYF
CONSTRUCTION

SARL AU
 ADRESSE : DOUAR(OULED

 MANSOUR SIDI MOHAMED
LAHMAR SOUK EL ARBAA

RC : 27651
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بسشق) و ملسجل  (2122 11)أبريل)
2122،)وضع) أبريل) (12 بت1ريخ) أربع1ء)
ذ ت) لشركة   لق1نشن  الس1�شي 
و حد) بشريك   سؤولية  حدودة 
حيث) (،SKAYF CONSTRUCTION

تم  1 يلي):
تأسيس لشركة تحمل  لخص1ئص)

 لت1لية):
 SKAYF (:  لتسمية)

.CONSTRUCTION
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة بشريك و حد.
 111.111 في) حدد  (: ر س  مل01)
قسمة) (1111 إلى) درهم  قسمة 
 جتم1عية  ن فئة)111)درهم لف1ئدة):

 1111 رشيد)  لسيد  خريخر 
حصة.

ونقل) بيع  ش د  لبن1ء) (:  لهدف)
 لبض1ئع وأشغ01  ختلفة.
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 ملقر  الجتم1عي):)دو ر أوالد  نصشر)
سيد1  حمد لحمر،)سشق أربع1ء.

 ملدة):)99)سنة.
عين  لسيد  خريخر) (:  لتسيير)
GB171611) سير) بط1قته) ( رشيد)

 لشحيد للشركة.
 إليد ع  لق1نشني  ع  لتسجيل)
ب1لسجل  لتج1ر1 تم بكت1بة  لضبط)
أربع1ء) بسشق  ب1ملحكمة  البتد ئية 
 لغرب بت1ريخ)25)أبريل)2122،)تحت)
ب1لسجل  لترتيبي و27651  (213 رقم)

ب1لسجل  لتحليلي.
259 P

TRAVIUM
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
5)أكتشبر)2121،)تم تأسيس  لشركة)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد و لتي تتميز بم1 يلي):
.TRAVIUM(:(لتسمية  الجتم1عية 
في) :) ق1و0   لهدف  الجتم1عي)

 لبن1ء)و العم01  ملختلفة.
13)زنقة  لقصر) (:  ملقر  الجتم1عي)
11) ملع1ريف) رقم)  لط1بق  لخ1 س 

 لد ر  لبيض1ء.
ر سم01  لشركة):)511.111)درهم)

 كشن  ن)5111)حصة.
أ ين  لبعتالو1)  لسيد  حمد 

5111)حصة.
 ملدة):)99)سنة.

أ ين) :) لسيد  حمد   لتسيير)
غير) ملدة  للشركة   لبعتالو1  سير 

 حدودة.
 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

إلى)31)ديسمبر.
رقم  لسجل  لتج1ر1)521415.

ب1ملكتب) تم  إليد ع  لق1نشني 
أكتشبر) (27  لجهش1 لالستثم1ر بت1ريخ)

.2121
260 P

SRAL
SARL AU

بت1ريخ) عرفي  ( عقد)  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (، (2122 21) بريل)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد خص1ئصه1 ك1لت1لي):

 لتسمية):))SRAL)سر 0.

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

 لهدف):) لنج1رة.

تجزئة  لنصر) (:  ملقر  الجتم1عي)

 ملستقبل ش1رع ط1رق  بن زي1د عم1رة)

ب1ء)تم1رة.
 111.111 (: رأسم01  لشركة)

درهم  قسمة إلى)1111)حصة قيمة)

تحريره1) تم  درهم  (111 و حدة) كل 

ب1لك1 ل و شزعة)))كم1 يلي):

:) شال1 يشسف  الدري�شي)  لسيد)

1111)حصة

 ملدة):)99)سنة.

تم تعيين  لسيد  شال1) (:  لتسيير)

لبط1قة) يشسف  الدري�شي  لح1 ل 

P134154) سير) رقم)  لشطنية 

للشركة ملدة غير  حدودة.

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 لتج1ر1 للمحكمة  البتد ئية بتم1رة)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (27 بت1ريخ)

.136159

261 P

CADIMANBOIS
SARL

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (،2122 23)فبر ير)

ذ ت  سؤولية  حدودة خص1ئصه1)

ك1لت1لي):

.CADIMANBOIS(:(لتسمية 

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.

ت1جر،) الستير د) (:  لهدف)

و لتصدير.

حي  النبع1ث) (:  ملقر  الجتم1عي)
زنقة و د أ ليل رقم)172،)سال.

 111.111 (: رأسم01  لشركة)

درهم.

 511  لسيد عبد  للطيف شك1كي)

حصة.

 لسيدة إيم1ن أغريس)511)حصة.

 ملدة):)99)سنة.

عبد) تعيين  لسيد  تم  (:  لتسيير)

للبط1قة) شك1كي  لح1 ل   للطيف 

و لسيدة) (AE119413 رقم)  لشطنية 

لبط1قة) أغريس  لح1 ل  إيم1ن 

AE135962) سيرين) رقم)  لشطنية 

للشركة ملدة غير  حدودة.

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

بسال) للمحكمة  البتد ئية   لتج1ر1 

رقم) تحت  (،2122 أبريل) (25 بت1ريخ)

.35847

262 P

ELECTRO ADMINE

SARL AU

عرفي  ملسجل) عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس) (،2122 أبريل) (19 بت1ريخ)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

تحمل) و لتي  وذ ت  لشريك  لشحيد 

 لخص1ئص  لت1لية):

.ELECTRO ADMINE(:(لتسمية 

.SARL AU(:(لصفة  لق1نشنية 

:) علش ي1ت)  لهدف  الجتم1عي)

وأشغ01 بن1ء)وأشغ01  ختلفة.

 111.111 (: رأسم01  لشركة)

1111)حصة  ن) درهم،) قسمة إلى)

فئة)111)درهم للحصة  لش حدة.

 له1م  لسق1ط)1111)حصة.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي.

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)ديسمبر م كل سنة.

ش1رع) (411 (:  ملقر  الجتم1عي)

 15 شقة) بدر  إق1 ة   لحسن  لث1ني 

 لرب1ط.

 ملسير):)إله1م  لسق1ط.

تحت) ب1لسجل  لتج1ر1   لتقييد 

 2122 أبريل) (22 بت1ريخ) (2917 رقم)

ب1ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط.

 لسجل  لتج1ر1 رقم)159689.

263 P

STE CHORAFI CARRIERES
SARL AU

ر سم1له1 : 111.111 درهم

تأسيس شركة
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس) ب1لرب1ط،) (2122 5)أبريل)

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

ب1لصف1ت  لت1لية):

تحمل  لشركة  سم) (:  لتسمية)

.CHORAFI CARRIERES SARL AU
8،) لعم1رة) رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)
لشكيلي،) زنقة  شال1  حمد  (،31

حس1ن،) لرب1ط.

و ستغال0) :) لتنقيب   لهدف)

نقل  لبض1ئع،) الستير د)  ملح1جر،)

و لتصدير.
بمبلغ) حدد  (: ر س  01  لشركة)

 1111 درهم  قسمة على) (111.111

 111 قيمة  لحصة  لش حدة) حصة 

درهم،)يمتلكه1  لسيد تشفيق شر في.

 ملدة):) دة  لشركة  حددة في)99 

في) تسجيله1  ت1ريخ  سنة  بتد ء   ن 

 لسجل  لتج1ر1.

يسير  لشركة  لسيد) (:  لتسيير)

تشفيق شر في.
سجلت  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1)

للمحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)

.189757

264 P

 1ن1جمنت كشنسيلتين  ند  كشنط

شركة كالريميس
ش.م.م.م.و

  ملقر  لرئي�شي عم1رة 31 شقة
رقم 8 زنقة  شال1  حمد لشكيلي 

حسن  لرب1ط

بت1ريخ) إط1ر  لسند  لخ1ص  في 

تأسيس) تم  (2122 25) 1رس)

تتمتع) ش.م.م.و،) كالريميس  شركة 

ب1لخص1ئص  لت1لية):

 لتسمـيــــة):)كالريميس ش.م.م.م.و.
رأس  مل01):)111.111)درهم

:) ستش1ر ت  ألعم01)  ملشضشع)

وبيع  ملنتج1ت و ملعد ت  لزر عية.
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شكشر) تعيين  لسيد  (:  إلد رة)
 حمد ج1د  سير  لشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)123859 

بت1ريخ)14)أبريل)2122.
265 P

 1ن1جمنت كشنسيلتين  ند  كشنط

شركة باتي تراف الرباط
ش.م.م.م.و

 ملقر  لرئي�شي عم1رة 31 شقة رقم 
8 زنقة  شال1  حمد لشكيلي حسن 

 لرب1ط
بت1ريخ) إط1ر  لسند  لخ1ص  في 
تأسيس شركة) تم  (2122 25) 1رس)
تتمتع) تر ف  لرب1ط ش.م.م.و،) ب1تي 

ب1لخص1ئص  لت1لية):
تر ف  لرب1ط) :)ب1تي   لتسمـيــــة)

ش.م.م.م.و.
رأس  مل01):)111.111)درهم

و لتجزئة) :) ملق1ولة   ملشضشع)
 لعق1رية.

تعيين  لسيدة  لحنتي) (:  إلد رة)
إيم1ن  سيرة  لشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لرب1ط تحت رقم)124178 

بت1ريخ)26)أبريل)2122.
266 P

STE A AFRKA. TRAVAUX
SARL  AU

شركة  حدودة  سؤولية  حدودة 
بشريك و حد

تأسيس
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
26)أبريل)2122)بتم1رة حررت قش نين)
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 

بشريك و حد خص1ئصه1 ك1لت1لي):
 STE A AFRKA. (:  السم)

TRAVAUX SARL  AU
في  ألشغ01  :  ق1و0   ألهد ف 

 ملختلفة و لبن1ء.
 4 رقم  شقة   :  ملقر  الجتم1عي 
 لط1بق  ألو0 إق1 ة ق1در  رس  لخير 

تم1رة.

سنة  بتد ء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)
 لتأسيس  لنه1ئي.

حدد) (:  لرأسم01  الجتم1عي)
درهم  قسمة) (111.111 في  بلغ)
درهم) (111 بثمن) حصة  (1111 إلى)

للش حدة  شزع ك1لت1لي):
 1111  لسيد  حمد  لكالف)

حصة)؛
 ملجمشع)1111)حصة.

ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)
كل) ديسمبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة.
بتسيير  لشركة) يقشم  (:  لتسيير)
غير  حدودة  لسيد  حمد) وملدة 

 لكالف.
تكشن  إل ض1ء ت) (:  إل ض1ء ت)
و لبنكية  لسيد  حمد)  الجتم1عية 

 لكالف.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم):)7986.
ب1لسجل  لتج1ر1 رقم:)136139. 
267 P

AGRO BAHRAOUI
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 
تأسيس) تم  (2122 فبر ير) (15
له1) ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 

 ملش صف1ت  لت1لية):
.AGRO BAHRAOUI(:(لتسمية 

:) ستغال0)  لهدف  الجتم1عي)
/) الستغال0  لتج1ر1) فالحي)
و لصن1عي و لفالحي للخد 1ت  ملدنية)
تغذية  لعجش0) (/ أو  لعسكرية)

و البق1ر)/) لتصدير و الستير د.
 ملقر  الجتم1عي : قبيلة  يت علي 
عال0  لبحر و1  سيد1   ولحسن 

تيفلت.
 لرأسم01 : حدد رأسم01  لشركة 

في  1ئة ألف درهم (111.111).
عينت  لسيدة   : تسير  لشركة 
أوالد بلح1ج  ينة  سيرة للشركة  ع 

جميع  لصالحي1ت.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

تحت  لسجل  لتج1ر1 عدد):)1251.
للنسخ و لبي1ن

 لشكيل

268 P

BOUTATIF
قرر  لجمع  الستثن1ئي  لع1م)
تفشيت) (2122 فبر ير) (14 في)  ملنعقد 
طرف) حصة  جتم1عية،) ن  (1111
لف1ئدة) بشط1هر1  فدوى   لسيدة 
وكذ ) عبد  لغ1ني،) بشط1هر1   لسيد 
بشط1هر1) فدوى   ستق1لة  لسيدة 
وتعيين  لسيد بشط1هر1 عبد  لغ1ني)
 سير  جديد  للشركة،)كم1 تم تذويب)

 لق1نشن  ألس1�شي وتعديله.
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بتيفلت)
أبريل) (27 بت1ريخ) (412 رقم) تحت 

.2122
للنسخ و لبي1ن

 لشكيل

269 P

 STE D’AMENAGEMENT
 ET DE CONSTRUCTION

ZEMMOUR
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمشجب 
تأسيس) تم  (2121 أغسطس) (12
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة 
بشريك وحيد له1  ملش صف1ت  لت1لية):

 STE (:  لتسمية)
 D’AMENAGEMENT ET DE

CONSTRUCTION ZEMMOUR
:) نعش)  لهدف  الجتم1عي)
عق1ر1)/) ألشغ01  ملختلفة أو  لبن1ء)

/) لتج1رة.
حي) (273 رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)

 لد لية تيفلت.
 لرأسم01):)حدد رأسم01  لشركة)

في)111.111)درهم.
عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
للشركة  ع)  لحسن  لفسيخ  سير  

جميع  لصالحي1ت.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بتيفلت)

تحت  لسجل  لتج1ر1 رقم)1255.
للنسخ و لبي1ن

 لشكيل

270 P

STE MASSTRIVA
تأسيس شركة

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمشجب 
تأسيس) تم  (2122 ين1ير) (14
له1) ذ ت  سؤولية  حدودة  شركة 

 ملش صف1ت  لت1لية):
STE MASSTRIVA(:(لتسمية 

 لهدف  الجتم1عي):)نقل  لبض1ئع.
ش1رع) (45 رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)

فرنس1 شقة رقم)8)أكد 0  لرب1ط.
 لرأسم01):)حدد رأسم01  لشركة)

في)111.111)درهم.
عين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
للشركة  ع)  الشكر  لعربي  سير  

جميع  لصالحي1ت.
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1لرب1ط) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
تحت  لسجل  لتج1ر1 رقم)159771.

للنسخ و لبي1ن
 لشكيل

271 P

RANA PRESTATONS
SARL

تأسيس شركة
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  ب1لد ر  لبيض1ء)

ب1ملش صف1ت  لت1لية):
 RANA PRESTATONS(:(لتسمية 

SARL
 BD LALLA (:  ملقر  الجتم1عي)
 YACOUT ET RUE ET ARAAR
 IMM 9 4EM ETAGE APPART
 17 RESIDENCE GALIS

.CASABLANCA
 لهدف  الجتم1عي):

 حطة  لخد ة.
بيع  ملنتج1ت  لزر عية و لفالحة.

زي1رة فنية للسي1ر ت.
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 قهى و طعم.
حم1م سخ1ن  ملي1ه تشغيل  ركز)

 لتجميل.
تقديم وتنظيم  ألحد ث.

 ستير د وتصدير أد ء) لت1جر.
 لرأسم01):)111.111)درهم.

 Mlle RANA (:  لحصص)
EL BOUKHARI)ب)1111)حصة.

تم تعيين  لسيد سعيد) (:  لتسيير)
غير) ملدة  للشركة   لبشخ1ر1  سير 

 حددة.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير إلى)31)ديسمبر.
 ملدة):)تم تحديده1 في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
للد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لق1نشني 
 لبيض1ء)بت1ريخ)9)نشفمبر)2121)تحت))
799635)و لسجل  لتج1ر1 رقم) رقم)

.521763
272 P

MAHJOUBI LIGHT
  SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لد ر)
تم) (2122 25) 1رس) بت1ريخ)  لبيض1ء)

تأسيس شركة ب1ملش صف1ت  لت1لية):
 MAHJOUBI LIGHT (:  لتسمية)

.SARL AU
72،)ش1رع) ز وية) (:  ملقر  الجتم1عي)
عبد هللا  ملديشني وش1رع بشعريد علي،)

 لد ر  لبيض1ء.
وبيع) شر ء) (:  لهدف  الجتم1عي)
و لكهرب1ء) وتشريد جميع  ش د  لبن1ء)

و ألشغ01  لع1 ة.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة ب1لشريك  لشحيد.

 لرأسم01):)111.111)درهم.
:) لسيد  ملحجشبي)  لحصص)

حسن)1111)حصة.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسيير)
 ملحجشبي حسن  سير للشركة ملدة)

غير  حددة.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديده1 في)99)سنة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
للد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لق1نشني 
 2122 أبريل) (21 بت1ريخ)  لبيض1ء)
 تحت رقم)821931)و لسجل  لتج1ر1)

رقم)541891.         
273 P

STE ISOPROTEC
  SARL
حل شركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لد ر)
 2122 24) 1رس) بت1ريخ)  لبيض1ء)
ذ ت) حل  لشركة  عن  تم  إلعالن 

 ملش صف1ت  لت1لية):
 STE ISOPROTEC (:  لتسمية)

.SARL
 11 ش1رع) (75 (:  ملقر  الجتم1عي)
(،169 ين1ير  لط1بق  ألو0،)شقة رقم)

 لد ر  لبيض1ء.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.
 لرأسم01):)111.111)درهم.

 لتسيير):) لسيد  شال1  ملصطفى)
للبط1قة) علش1،) لح1 ل  ط1هير1 
و لسيد) (U75171 رقم)  لشطنية 
للبط1قة) ش1كر،) لح1 ل  سعيد 
و لسيدة) (BK314438 رقم)  لشطنية 
للبط1قة) جزيلة  مللطي،) لح1 لة 
و لسيدة) (BK189931 رقم)  لشطنية 
للبط1قة) ي1سمينة  لعلش1،) لح1 لة 
عينش) (BK241194 رقم)  لشطنية 

 حلين للشركة.
ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 
 822421 تحت رقم) (2122 أبريل) (25

تعديل رقم)14814.
274 P

STE BENFIRI PRO
  SARL
حل شركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لد ر)
 2122 أبريل) (19 بت1ريخ)  لبيض1ء)
ذ ت) حل  لشركة  عن  تم  إلعالن 

 ملش صف1ت  لت1لية):

 STE BENFIRI PRO (:  لتسمية)
.SARL

 11 ش1رع) (75 (:  ملقر  الجتم1عي)
(،169 ين1ير  لط1بق  ألو0،)شقة رقم)

 لد ر  لبيض1ء.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.
 لرأسم01):)111.111)درهم.

غفير1،) هش1م  :) لسيد   لتسيير)
رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 ل 
BK194151)و لسيد بند ود  لخط1بي،)
رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 ل 

BH551654)عين1  حالن للشركة.
ب1ملحكمة) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 
 822421 تحت رقم) (2122 أبريل) (25

تعديل رقم)14813.
275 P

 STE ECOLE PRIVEE 
L’EAU-VIVE
  SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لد ر)
تم) (2122 أبريل) (19 بت1ريخ)  لبيض1ء)

تأسيس شركة ب1ملش صف1ت  لت1لية):
 STE ECOLE PRIVEE (:   لتسمية)

.L’EAU-VIVE SARL AU
 ملقر  الجتم1عي):)42)زنقة)7)تجزئة)
 لفردوس،)عين  لسبع،) لد ر  لبيض1ء.
:) درسة)  لهدف  الجتم1عي)
خصشصية و لتعليم  ألولي و البتد ئي)

و إلعد د1 و لث1نش1.
ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)
 ملسؤولية  ملحدودة ب1لشريك  لشحيد.

 لرأسم01):)111.111)درهم.
ع1د0) ن1تي  :) لسيد   لحصص)

1111)حصة.
تم تعيين  لسيدة ن1تي) (:  لتسيير)
دليلة،) لح1 لة للبط1قة  لشطنية رقم)
BK242928) سيرة للشركة ملدة غير)

 حددة.
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير إلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تم تحديده1 في)99)سنة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

للد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لق1نشني 

 2122 أبريل) (27 بت1ريخ)  لبيض1ء)
 تحت رقم)822181)و لسجل  لتج1ر1)

رقم)541633.

276 P

ATLAS ORGH
ش.م.م.

 لتنقيب و ستغال0  ملن1جم

أشغ01  ختلفة  لتصدير و الستير د

ب1عشير سيد1 يحيى  و س1عد، 

خنيفرة

تأسيس
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية  حدودة ب1ملش صف1ت)

 لت1لية):

.ATLAS ORGH(لتسمية):)شركة 

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة.

سيد1) ب1عشير  (:  ملقر  الجتم1عي)

يحيى  س1عد،)خنيفرة.

و ستغال0) :) لتنقيب   لغرض)

تصدير) أشغ01  ختلفة،)  ملن1جم،)

و ستير د.

 111.111 في) حدد  (:  لرأسم01)

1111)حصة  شزعة) درهم  شزع إلى)

على  لشكل  لت1لي):

سيد1  شح  لسلمي):)511)حصة.

 حمد بن يشش):)511)حصة.

تسيير  لشركة  ن) (:  لتسيير)

سيد1  شح  لسلمي) طرف  لسيد 

ملدة) وذلك  يشش  بن  و لسيد  حمد 

غير  حددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)

بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

رقم) 2022/174) لسجل  لتج1ر1 

.4333

277 P
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STE OUM RABIA SERVICES
SARL

 مش0  لحفالت،  طعم،  ف1وضة، 
 نظم  لحفالت

حي  ملسيرة  لخضر ء  يت  سح1ق، 
خنيفرة

غير) بمقت�شى  حضر  جتم1ع 
ع1د1 بت1ريخ)6)أبريل)2122)تم  تخ1ذ)

 لقر ر ت  لت1لية):
 لقر ر)1):)إض1فة  لنش1ط  لت1لي):

 نظم  لحفالت.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)
بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)
رقم) 2022/169) لسجل  لتج1ر1 

.3425
278 P

BRO ATLAS SERVICESS
ش.م.م. بشريك وحيد

ب1ئع  ملش د  لطبية  لتقنية
أشغ01  ختلفة،  ف1وضة

حي  لنهضة تيغس1لين خنيفرة
تأسيس

 12 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذ ت) (2122 أبريل)
ب1ملش صف1ت)  سؤولية  حدودة 

 لت1لية):
 BRO ATLAS (: تسمية  لشركة)

.SERVICESS
ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة بشريك وحيد.
حي  لنهضة) (:  ملقر  الجتم1عي)

تيغس1لين خنيفرة.
ب1ئع  ملش د  لطبية) (:  لغرض)

 لتقنية أشغ01  ختلفة  ف1وضة.
 111.111 في) حدد  (:  لرأسم01)
1111)حصة  شزعة) درهم  شزع إلى)

على  لشكل  لت1لي):
 حمد بشلند ):)1111)حصة.

 لتسيير):)تسيير  لشركة  ن طرف)
 لسيد  حمد بشلند  وذلك ملدة غير)

 حددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)

بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

رقم) 2022/173) لسجل  لتج1ر1 

.4331

279 P

 LE COMPTOIRE AGRICOLE

D ELKBAB
ش.م.م.

تأسيس
 15 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

2122)تم تأسيس شركة ذ ت) فبر ير)

ب1ملش صف1ت)  سؤولية  حدودة 

 لت1لية):

 LE (: تسمية  لشركة)

 COMPTOIRE AGRICOLE D

.ELKBAB

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة.

ش1رع  لحسن) (:  ملقر  الجتم1عي)

 لث1ني رقم)91) لقب1ب،)خنيفرة.

تدبير  الستغال0) (:  لغرض)

 لفالحي،)ب1ئع  ش د  لبن1ء)ب1لتجز1ء.

 111.111 في) حدد  (:  لرأسم01)

1111)حصة  شزعة) درهم  شزع إلى)

على  لشكل  لت1لي):

يشسف هند �شي):)311)حصة.

جم01  لدين رشيد1):)311)حصة.

 صطفى  غر و1):)211)حصة.

 لكشر1 ح1د1):)211)حصة.

 لتسيير):)تسيير  لشركة  ن طرف)

 لسيد يشسف هند �شي ذلك ملدة غير)

 حددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)

بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

رقم) 2022/172) لسجل  لتج1ر1 

.4329
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KINE ANAROSE
ش.م.م ش.و

 ركز للترويض
تجزئة  لنز هة رقم 28 طريق 

 كن1س، خنيفرة
نص  لتأسيس

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة) (2122 ) 1رس) (17
بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد ب1ملش صف1ت  لت1لية):
STE KINE ANAROSE(:(لتسمية 
ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة بشريك وحيد.
تجزئة  لنز هة   :  ملقر  الجتم1عي)

رقم 28 طريق  كن1س، خنيفرة.
 لغرض :  ركز للترويض.

 111.111 في) حدد  (:  لرأسم01)
1111)حصة  شزعة) درهم  شزع إلى)

على  لشكل  لت1لي):
 1111 (: حيمي) أسم1ء)  لسيدة 

حصة.
:)تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير)
 لسيدة أسم1ء)حيمي وذلك ملدة غير)

 حددة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لق1نشني للشركة لدى كت1بة  لضبط)
بخنيفرة) ب1ملحكمة  البتد ئية 
رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)
رقم) 2022/170) لسجل  لتج1ر1 

.4325
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MJR PROD
SARL AU

شركة م ج ر برود - ش.م.م ش.و
رأسم01 111.111 درهم

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تقرر  1) (2121 بت1ريخ ف1تح ديسمبر)

يلي):
 ملص1دقة ب1إلجم1ع على):

للشركة  ن) تغيير  ملقر  لتج1ر1 
: 19 زنقة ت1ركة عم1رة 17 رقم 4 حي 

 لنهضة -   لرب1ط.
سعيد  إق1 ة   813  - سال   : إلى 

حجي، طريق  لقنيطرة.

للشركة  تعديل  لنظ1م  ألس1�شي 
وفق1 للمتغير ت  لس1لفة  لذكر.

تم  إليد ع  لق1نشني لدى  ملحكمة)
أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124221.
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VINVEST
رأسم1له1 : 111.111 درهم

 قره1 : شقة رقم 4  لط1بق  ألو0 
إق1 ة ق1در  رس  لخير

 تم1رة
بيع  لحصص  الجتم1عية

بمقت�شى  لعقد  لعرفي بت1ريخ)13 
أجمع  سير شركة) قد  (2122 أبريل)

VINVEST)على  1 يلي):
بيع حصص  جتم1عية  ن طرف)
 لسيد  ملصطفى  ملعط1و1 إلى  لسيد))

 لعربي  حمد)511)حصة.
كت1بة) لدى  تم   إليد ع  لق1نشني:)
تم1رة) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم)) تحت  (2122 أبريل) (26 بت1ريخ)
ب1لسجل  لتج1ر1) 7983) لتقييد 

بتم1رة)135765
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REDSTYLE SARL AU
شركة  حدودة  ملسؤولية

  ذ ت شريك وحيد
رأسم1له1 : 111.111 درهم

 قره1  الجتم1عي : رقم 514
 حي  لفردوس 

تم1رة
تــأسـيس شـركـة

بت1ريخ)  بمقت�شى  لعقد  لعرفي 
قش نين) وضع  تم  (2122 أبريل) (13

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لت1لية
REDSTYLE SARL AU(:(لتسمية 

شركة  حدودة)  لشكل  لق1نشني:)
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

 لغرض  الجتم1عي بإيج1ز):)
-تج1رة.

- ستير د وتصدير.
-) ق1و0  ختلف  العم01  و)

 النش1ء ت.
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 ملـدة حددت في)99)سنة.
حي) (514 رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)

 لفردوس تم1رة
درهم) (111.111  لرأسم01:)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111)درهم للحصة  لش حدة
  1111 رضش ن) حسن  -) لسيد 

حصة
) ملسير:) لسيد))حسن رضش ن)))

)لدى كت1بة) تم)  إل يد ع  لق1نشني:)
تم1رة) ( ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
رقم) تحت  (2122 بت1ريخ25) بريل)
ب1لسجل) رقم  لتقييد  (136119

 لتج1ر1 بتم1رة)7973.
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RIV ASSUR
SUCCURSALE

 ملقر  الجتم1عي : 32، عم1رة ب، زنقة 
بهت، أكد 0  لرب1ط

رقم  لسجل  لتج1ر1 : 139637
بمقت�شى  حضر  لجمع) (- (1
بت1ريخ)  لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 
 RIV ASSUR«« لـ) (2122 8) 1رس)
SUCCURSALE قرر  ملسير للفرع  1 

يلي :
إلى  لعنش ن  تحشيل  قر  لفرع 
لش ش ب1  ب1تريس  ش1رع   89  :  لت1لي 
 كتب رقم 1 و 2  لط1بق  ألو0 حس1ن 

 لرب1ط.
2 - تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة 
أبريل   28 بت1ريخ  ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122 تحت رقم 124244.
للنشر و إلعالن
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 STE CAP FRAIS  S.A.R.L  AU
 إلشه1ر  لق1نشني

قرر بمشجب جمع  نعقد بت1ريخ)
ذ ت) شركة  تأسيس  (17/03/2022

 لخص1ئص  لت1لية.
تسمية) تم  لقد  1.) لتسمية:)
ذ ت) شركة  ( فر1«) »ك1ب   لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
 18 رقم) ( 2.) قر:) قر  لشركة)
ش1رع سال  لحي  لصن1عي تسيال  لد)

شيرة  لجه1دية).

3.)رؤوس أ ش 0:)حدد في)111.111  
درهم  قسش ة إلى)1111))حصة  ن)

111)درهم للش حد و شزعة ك1لت1لي.))
               SAUBADE SEBASTIEN(((لسيد (-

1111))حصة))
 ملجمشع:)1111)))حصة.)

4.) ملشضشع:) ن أهد ف  لشركة)
(– ب1لجملة) بيع  ألسم1ك  و  شر ء)

و لتج1رة و  الستير د و لتصدير.
يعتبر  لسيد)) 5.) لتسيير:)
 SAUBADE سيب1ستي1ن) سشب1د 
SEBASTIEN) ملسير لشركة ملدة غير)

 حدودة.))
سنة  بتد ء) ن) (99 (: 6.) ملدة)

تأسيسه1 حسب  ملحضر  لتأسي�شي)
7.) إليد ع  لق1نشني:)لقد تم  إليد ع)
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لق1نشني 
تحت) (20/04/2022 بت1ريخ) ب1نزك1ن 
رقم) 753,) لسجل  لتج1ر1  رقم)

.23953
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STE SAMIFISC

 STE GREAT HOLIDAY
 RESIDENCE

بت1ريخ) بمقت�شى  لعقد  لعرفي 
شركة) تأسيس  تم  (،11/04/2022
ب1ملش صف1ت)  حدودة  ملسؤولية 

(:((
ُ
 لت1لية

 STE GREAT (:  لتسمية)
  HOLIDAY RESIDENCE

 لهدف):))إق1 ة سي1حية و فندقية)))))))))))))))))))))
خليج) إق1 ة  (:  ملقر  الجتم1عي)

 لنخيل تجزئة)G7)فشنتي  ك1دير.
99)سنة  بتدء   ن ت1ريخ) ( (:  ملدة)

 لتأسيس
رأسم1له1):))111.111)درهم

 لتسيير:))لكل  ن  لسيد عبد هللا)
 لجك1ني و لسيد  لبشير  لعس1و1.

بين  لسيد) ) شترك  (: (  إل ض1ء)
و لسيد  لبشير) هللا  لجك1ني  عبد 

 لعس1و1.)))
ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) الك1دير   لتج1رية 

19/04/2022))تحت رقم)119456
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  STE GOOD ESPRIT شركة

 SARL
بمقت�شى  لق1نشن  ألس1�شي)

للشركة  ملؤرخ بت1ريخ)12) بريل2122،)

(،2122 ) بريل) (12 بت1ريخ)  ملسجل 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تكشنت 

 ملحددة.

 STE GOOD ESPRIT  سم1ة:)

 SARL
رأسم1له1.)111.111)درهم.

 لهدف  الجتم1عي:) نعش عق1ر1.

 ملقر  الجتم1عي:)) لشقة رقم)143 

بلشك)J)ب1لط1بق  الو0  شروع جشهرة)

بئر  نزر ن) بش1رع  و لك1ئن   لدشيرة 

البيركشال  لدشيرة.

ت1ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملدة:)

تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.))
رأسم01  لشركة  قسم كم1 يلي):

 لسيد  لحسين  لكشر5111                   

حصة.

بش لرب1ب511                          لسيد  حمد 

حصة).

تسير  لشركة:) ن طر ف  لحسين)

بصفتهم) بش لرب1ب  و  حمد   لكشر1 

 ملسيرين لشركة ملدة غير  حدودة.

تبتدئ  ن)  لسنة  الجتم1عية:)

ف1تح ين1ير وتنتهي في)31)ديسمبر.

ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني:)

بت1ريخ) بإنزك1ن   البتد ئية 

20/04/2022،)تحت رقم)757  
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STE  IAAZA DIS SARL
تأسيس  لشركة

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)

تأسيس  لشركة) تم  (04/04/2022

ذ ت  ملميز ت  لت1لية:

شركة)))) (:  لتسمية  الجتم1عية)

IAAZA DIS)ش.م.م

بيع  ش د) (:  لهدف  الجتم1عي)

 لتنضيف.
حي) زنقة  لنشر  (:  ملقر  الجتم1عي)

 لتش  ة بيشكر  شتشكة  يت ب1ه1)).)

 111.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)

درهم  جزأة  لى)1111)حصة)) ن فئة)

111)درهم للحصة)

تم تعين  لسيد  دريس) (:  لتسيير)

ملدة) للشركة  ( كمسيرشريك)  لريش 

غير  حدودة)

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)دجنبر  ن كل سنة  1عد   لسنة)

 ألولى  لتي تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل)

ب1لسجل  لتج1ر1.

تم  إليد ع  لق1نشني لدى  صلحة)

ب1ملحكمة  البتد ئية) كت1بة  لضبط 

تحت)) (20/04/2022 بــت1ريخ) ب1نزك1ن 

رقم)748.
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 STE »INDUSTRIAL

 FREEZING SYSTEMS«

S.A.R.L. AU
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة شريك وحيد 
بمقت�شى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ في)
تمت صي1غة  لق1نشن) (11/04/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   الس1�شي 

ذ ت) وحيد  شريك   ملحدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):

تحمل  سم) :) لشركة  (  لتسمية)

سيستيمز«) فريزين  » ندستري01 

د ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

شريك وحيد

ير) ) لتصد  (: (  لهدف  الجتم1عي)

و ال ستير  د

ط1بق) (6 رقم)  ملقر  الجتم1عي:)

عم1رة  لفرح   سرن1ت) (69A  لت1لت)

 ك1دير

 ملدة)):) حددة في)99)سنة)

في  بلغ) :) حدد   لرأسم01)

 1111 إلى) درهم  قسم  (111.111

حصة  جتم1عية بم1ئة درهم للحصة)

 لش حدة  قسمة كم1يلي):



8289 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

بششعيب حنين)1111)حصة.

 11 تبدأ  ن)  لسنة  الجتم1عية:)

ين1ير وتنتهي في)31)دجنبر)

ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني:)

يشم) بأك1دير   ملحكمة  لتج1رية 

21/04/2022)تحت رقم)119483.
 قتطف قصد  الشه1ر.
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 SOCIETE AFKIR SERVICES

SARL AU

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــ1ء شــركـــــــة
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (2122 أبريل) (8  

وحيد) شريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملميز ت  لت1لية):

 SOCIETE AFKIR  لتسمية:)

SERVICES SARL AU

 ملقر  الجتم1عي):)حي تيرت  لسفلى)

ش1رع   1ن  وشن رقم)12)كلميم)

درهم) (111.111 (:  لرأسم01)

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)در هم.

 لهدف):)•)وسيط  1لي

•) لشس1طة

) حمد) :) لسيد)  لشرك1ء)

و لح1 ل)  فقير، غربي  لجنسية،)

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

R116418 - 1111)حصة.

ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

كل) دجنبر  ن  (31 في) وتنتهي  ين1ير 

سنة

تسير  لشركة ح1لي1  ن)  لتسيير:)

ملدةغير) طرف  لسيد:) حمد  فقير 

 حددة.

تم  اليد ع) (:  لسجل  لتج1ر1)

بت1ريخ) بكلميم  ب1ملحكمة  البتد ئية 

14/04/2022)تحت رقم)156.
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 مدرسة تعليم السياقة اودال 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لش حد 

وعنش ن  قره1  الجتم1عي  ركز 

ت1لشين ت1رود نت - 83211 ت1رود نت 

 ملغرب

رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتج1ر86471   

في)) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) 10/04/2022تم 

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 حدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لش حد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

بمختصر تسميته1:) درسة)  القتض1ء)

تعليم  لسي1قة  ود 0.

غرض  لشركة بإيج1ز):

-)) درسة  لتعليم  لسي1قة)

عنش ن  ملقر  الجتم1عي  ركز)

ت1لشين ت1رود نت)-)83211))ت1رود نت)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111 رأسم01  لشركة)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد حمزة  ود 0):)1111))حصة)

بقيمة)111))درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  لشرك1ء)

-) لسيد حمزة  ود 0 عنش نه حي)

 ملركز ت1لشين ت1رود نت)-) ملغرب.

 السم شخ�شي و لع1ئلي و ش طن)

 سير  لشركة:

حمزة  ود 0)) ( -) لسيد  لسيد)

(- عنش نه حي  ملركز ت1لشين ت1رود نت)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ)))) بت1رود نت   البتد ئية 

20/04/2022)تحت رقم)135
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 HL GLOBAL SERVICES
SARLAU

 عالن تأسيس
بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2122،)تم تأسيس شركة)  21) 1رس)
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد ذ ت  ملميز ت  لت1لية
 HL GLOBAL (: تسمية  لشركة)

   SERVICE SARLAU
111.111)درهم) (:  بلغ ر س  مل01)

 حرر ك1 ال
-) لسيد حمزة) (:  لشريك  لشحيد)
جشه1ر1،) غربي  لجنسية،)و لح1 ل)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 
  1991 يشنيش) (23 في) ،ولد  (J461441
بأك1دير،)ويقيم ب1لبن1ية رقم17،)شقة)
فشنتي) (،2 ب11) 413،) ق1 ة  ك1دير 

 ك1دير.
 ملقر  الجتم1عي:) لحي  إلد ر1)

ش1رع  لسم1رة رقم)18)، لعيشن
غرض  لشركة):)أشغ01  لبن1ء

99)سنة  ن ت1ريخ) (:  دة  لشركة)
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتج1ر1

غير) ملدة  تسير  لشركة   لتسيير:)
حمزة) -) لسيد  طرف:)  حددة  ن 
جشه1ر1،) غربي  لجنسية،) ملزد د)
ويقيم) بأك1دير،) (1991 يشنيش) (23 في)
413، ق1 ة) شقة) رقم17،) ب1لعم1رة 

 ك1دير ب11)2)حي فشنتي  ك1دير.
ف1تح) :) ن  (  لسنة  الجتم1عية)

ين1ير  لى)31)دجنبر.
ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
 لتج1ر1 ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لعيشن)

تحت رقم)41943
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مزيونة
 تأسيس  شركة

 لعنش ن):)زنقة  شال1  دريس  لحي)
 11 36) كرر عم1رة) ( رقم)  لصن1عي 

 ك1دير.
:) لنقل  لسي1حي)  لهدف)

و لخد 1ت  لعق1رية.)
شركة  حدودة) (:  لشكل)

 ملسؤولية بشريك و حد.

ر س  مل01):))111.111))درهم.

 ملسيرة)):) لسيدة))ضريف))سكينة

      51215 رقم)  لسجل  لتج1ر1 

يش ه)))))))))))) ب1ك1دير  ) لتج1رية  ب1ملحكمة)

.  21/04/2022
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C.A CONSEIL

 STE SPECIALISTE CUISINE

   SARL
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

و لد1) (07/04/2022 في)  ملنعقد 

ذ ت) شركة  تأسيس  بمشجبه  ثم 

 سؤولية  حدودة  ميز ته1 ك1لت1لي:))))))))))))))))

 STE SPECIALISTE ( (:  السم)

 CUISINE SARL

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة شريك و حد

 لرأسم01):)111.111))درهم)

بيع وتركيب  ملط1بخ) (- ( (:  لهدف)

 ملجهزة.
 لعنش ن):)رقم)121)بلشك)11)زنقة)

15)تجزئة تنمل)) يت  لش0.

ف1تح) لتبدأ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

ين1ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

:)تسير  لشركة  ن طرف))  لتسيير)

 لسيد  سمال0  لحسين.)

ب1ملحكمة)) تم  إليد ع  لق1نشني 

 20/04/2022 في) ب1نزك1ن   البتد ئية 

تحت رقم)751. 
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شركة صوفط صطاك ش.م.م 

بشريك وحيد        
برأسم01  جتم1عي قدره 111.111 

درهم        
رقم 211  لط1بق  ألر�شي تجزئة 

أليم1م  لدر ركة أك1دير     

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
تمت صي1غة  لق1نشن) (14/03/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت) ( ( وحيد) بشريك   ملحدودة 

 لخص1ئص  لت1لية):)
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 لغرض  الجتم1عي:)

-) لتطشير  ملعلش 1تي و لبر جة)).)

 لتسمية):)شركة صشفط صط1ك))

ش.م.م بشريك وحيد)
 ملقر  الجتم1عي:)رقم)211) لط1بق)

 ألر�شي تجزئة أليم1م  لدر ركة أك1دير)))))

 ملدة):)حددت في)99)سنة)

 لرأسم01 و لحصص  الجتم1عية:)

درهم) (111.111 في) حدد  لرأسم01 

حصة  جتم1عية) (1111 إلى)  قسم 

،) شزعة) درهم للش حدة) (111 بقيمة)

ك1ألتي):)

أحمد جم1لي):)1111)حصة)

 لتسيير:) لشركة  سيرة  ن طرف)

 لسيد أحمد جم1لي  لشريك  لشحيد)

غير  حدودة) ملدة  وذلك  للشركة 

كل  ن  لتشقيعين) إليه  يعشد  حيث 

 لبنكي و الجتم1عي.

 16 تشزع حسب  لفصل)  ألرب1ح:)

 ن  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني 

تحت) بأك1دير   ملحكمة  لتج1رية 

بت1ريخ) (109171/2022 (: رقم) عدد 

.30/03/2022
 قتطف قصد  إلشه1ر)
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C.A CONSEIL

 SOLUTIONS CARRELAGES

CASA SARL   STE
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

و لد1) (06/04/2022 في)  ملنعقد 

ذ ت) شركة  تأسيس  بمشجبه  تم 

 سؤولية  حدودة  ميز ته1 ك1لت1لي):))))))))))))))))

 SOLUTIONS (:  السم)

 CARRELAGES CASA SARL STE

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة

 لرأسم01):)1111.111)درهم)

 لهدف):))بيع  لبالط ب1لتقسيط
 لعنش ن):)رقم)415)طريق  لجديدة)

 لد ر  لبيض1ء.

 لسنة  مل1لية:)لتبدأ  ن ف1تح ين1ير)

إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

 لتسيير):))تسير)) لشركة  ن طرف)

 لسيد بنشر كريم و  لسيد بنشر عبد)

 ملجيد و لسيد بنشر يشسف.)

ب1ملحكمة)) تم  إليد ع  لق1نشني 

في) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 821861 رقم) تحت  (22/04/2022

 لسجل  لتج1ر1 رقم)541195 . 
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»STE AGRI JELAL »SARL AU
س ت  8653  /ت1رود نت 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدود بشريك وحيد

) لعقد  لعرفي  ملؤرخ) بمشجب)

ت1يمة) بأوآلد  ( (2122 أبريل) ف1تح  في 

ذ ت  سؤولية) شركة  تأسست 

خص1ئصه1) وحيد  بشريك   حدودة 

ك1آلتي:)

 STE AGRI JELAL (: ) لتسمية)

SARL AU

 لغرض):كر ء)و  ستغال0  ألر �شي)

و) بيع  لخضر،) لفش كه  (،  لفالحية)

 لحش  ض)،تربية  ألبق1ر و  ألغن1م.

لكرون) دو ر   ملقر  الجتم1عي:)

 لكرعة  لكدية  لبيض1ء))أوالد ت1يمة.
111.111)( 1ئة) رأسم01  لشركة:)

ألف))درهــم.

) ن ت1ريخ) سنة  بتد ء) (99  ملدة:)

 لتسجيل ب1لسجل  لتج1ر1.

يسير  لشركة،) لسيد)  لتسيير:)

لقزيز هش1م ملدة غير  حدودة).

 لسنة  مل1لية:)تبتدئ  ن)11)ين1ير)

و تنتهي في)31)دجنبر  ن كل سنة.

رأسم01) وزع  تشزيع  لحصص:)

فئة))) حصة  ن  (1111 على)  لشركة 

111)درهم،)كله1 للسيد لقزيز هش1م.
رقم  لتسجيل ب1لسجل  لتج1ر1):)

8653)/)ت1رود نت.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

22/أبريل/2122  بت1ريخ) بت1رود نت 

تحت رقم)141 .  
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 SOCIETE MASSA PRO
IMMO SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
رأسم1له1 111.111  درهم

 قره1  إلجتم1عي : شقة ب1لط1بق 
 ألو0 رقم 118 حي  لسع1دة  لدر ركة 

أك1دير
بت1ريخ)) للعقد  ملحرر  تبع1 
بت1ريخ) و ملسجل  (19/04/2022
شركة) تأسيس  تم  (19/04/2022
وحيد) شريك   حدودة  ملسؤولية 

تحتش1 على  مليز ت  لت1لية):)
 SOCIETE MASSA (:  لتسمية)

 PRO IMMO SARL AU
ب1لط1بق) شقة  ( (:  ملقر  إلجتم1عي)
 الو0 رقم)118)حي  لسع1دة  لدر ركة)

أك1دير
 لرأسم01):)111.111)درهم)

:) نعش عق1ر1)  لنش1ط  لتج1ر1)
و أشغ01  لبن1ء

 لربح):)يقتطع)5)ب1مل1ئة  ن  ألرب1ح)
 لص1فية  ن  جل  الحتي1ط  لق1نشني)
 لتسيير):)تم تعيين  لسيد)) لحسن)

 لهشر1 كمسير  لشركة)
 لسنة  الجتم1عية):) ن ف1تح ين1ير)

إلى غ1ية)31)دجنبر)
سنة  بتد ء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل في  لسجل  لتج1ر1)
تم  إليد ع  لق1نشني) قد  و 
بت1ريخ) ب1ك1دير  ب1ملحكمة  لتج1رية 
22/04/2022))تحت عدد)119524. 
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FAST BOOST
تأسيس شركة

 حدودة  ملسؤولية
بت1ريخ عرفي  عقد   بمشجب 
تم وضع) ب1نزك1ن،) (2122 أبريل) (14  
 لق1نشن  ألس1�شي))للشركة)) ملحدودة)
 ملسؤلية))ذ ت  لخص1ئص  لت1لية:))))))))))))))))))))))))))))))))
  FAST BOOST  لتسمية):)شر كة)

ش.م.م
تسشيق) (:  لهدف  الجتم1عي)

وتطشير ملش قع لكترونيك)).

 ملقر  الجتم1عي)):)حي ت1 لعينت)11 

 لقليعة أيت  لش0  نزك1ن))

في  بلغ)  لر سم01:) حدد 

 1111 إلى) درهم  قسم  (111.111

حصة)111)درهم لكل حصة  قسمة)

كم1 يلي

بشد   ود 1  ع1 د)511حصة

 وسي1 نعم1ن))511حصة

 ملدة))):)تسعة وتسعشن سنة.

ستسير  لشركة  ن) (:  لتسيير)

و) د  1  ع1  ود  بشد   طرف  لسيد 

 لسيد أ وسي1)

نعم1ن))ملدة))غير  حدودة

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

ب1نزك1ن))بت1ريخ)22)أبريل)2122)تحت)

رقم)779
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 STE CHOUKIR DE GESTION

IMMOBILIERE
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
فبر ير) (17 طبق1 للعقد  ملؤرخ في)

شركة  حدودة) تأسيس  تم  (2122

 ملسؤولية ب1لخص1ئص  لت1لية):

 CHOUKIR DE (:  السم)

  GESTION IMMOBILIERE

 لهدف)):) قتن1ء)وتسيير لعق1ر ت.

 111.111 (: رأسم01  ملجمشعة)

درهم)

 لتسيير:)) لسيد نبيل ششكير.

 53 ) كتب رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع) ص1لة  1 شنية   لط1بق  لر بع 

حي) (511  لحسن  لبشنعم1ني ف ش)

 لد خلة)-) ك1دير.

 ملدة):))99)))سنة

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 

بأك1دير) ب1ملحكمة  لتج1رية   لتج1ر1 

تحت رقم)119464))بت1ريخ)21)) بريل)

  .2122
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ماركينا
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت شريك وحيد شركة

تأسيس شركة
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،23/03/2022
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك)

وحيد خص1ئصه1))ك1لت1لي:
 لتسمية):) 1ركين1)

:) ق1و0)  لهدف  الجتم1عي)
 ألشغ01  ملختلفة)،

رقم) (CE بلشك) (:  ملقر  الجتم1عي)
فشق) عم1رة  261) لط1بق  لث1ني 

 لكدية تيكشين  ك1دير.
 ملدة)99)))سنة.)

 111.111 في) حدد  (:  لرأسم01)
حصة) (1111 إلى) درهم  قسمة 
درهم) ( (111 فئة) إجتم1عية  ن 
) نتسبة للشريك) للحصة  لش حدة،)

 لشحيد  لسيد)) حمد  لعط1ر.
بتسيير  لشركة) يعهد   لتسيير:)
إلى  لشريك  لشحيد  لسيد  حمد)
 لعط1ر ملدة غير  حددة،))أ 1  لتشقيع)

فينسب له كذلك.)
تم  إليد ع  لق1نشني بكت1بة) ( وقد)
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
تحت)) ( (22/04/2022 ( بأك1دير بت1ريخ)

رقم))119525.
للخالصة و  لبي1ن

عن  ملسيرة،

302 P

 MOLO DE
 CONSTRUCTION ET

     TRAVAUX DIVERS  S.A.R.L
 ــــــشلــــــشدوكـــــشنســـتريــكــسيـــشن و 

 الشغ01  لحــــرة ش.م.م
 نش1ء شركة  حدودة  ملسؤولية

بأكـ1دير) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 
تأسيس) تم  (2121 (11 (21 بت1ريخ)

شركة  حدودة  ملسؤولية)
 السم):)) ــــــشلـــــش دوكشنستريكسيشن)

و ألشـــــغـــ01  لحــــرة ش.م.م)
:) الشغ01  لحرة) هدف  لشركة)

و لبن1ء.

 قر  لشركة):)دو ر تكمي نبشبكر))-))

حي  لزريب))-)) لدر ركة)-)أك1دير).)

 ملدة))))))))))))):) حدودة في)99)سنة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في  بلغ)))) :) حدد   لرأسم01)

 1111 درهم  قسمة  لى) (111.111

درهم) (111.11 فئة) حصة  ن 

للش حدة  قسمة ك1لت1لي):

لكبير  لبي1ض)511)حصة.

 يلشد  لبي1ض)511)حصة

لكبير  لبي1ض) :) لسيد   لتسيير)

غير) وملدة  للشركة   ملسير  لشحيد 

 حدودة)

 الرب1ح):)تشزع  الرب1ح  لص1فية بعد)

 القتط1ع1ت  لق1نشنية على  لشرك1ء.)

بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

تحت) (2122 أبريل) (22 ب1ك1دير بت1ريخ)
رقم)119516 .

 لخالصة و لتذكير)
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 Société » STE NOUVELLE

 CONSTRUCTION VERAGA

 IMMOBILIERE « SARL
تأسيس شركــة ذ ت  سؤولية 

 حدودة
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذ ت) تأسست شركة  (14/04/2022

ب1ملش صف1ت)  سؤولية  حدودة 

 لت1لية):

 STE NOUVELLE (:  لتسمية)

 CONSTRUCTION VERAGA

  IMMOBILIERE

أعم01  لبن1ء) ) ق1و0  (:  ملشضشع)

وأعم01  ختلفة).
شقة) (11 رقم) (:  ملقر  الجتم1عي)
د  لفتح) بلشك  (2 2) لط1بق) رقم)

بشغروم حي  ملسيرة)) يت  لش0).
حدد  ملبلغ في) (: رأسم01  لشركة)

111.111)درهم  جزأ إلى))1111حصة))

 ن فئة)111.11)درهم للش حدة.

 لتسيير):)أسند  لتسيير إلى  لسيد)

وشن عبد هللا ملدة غير  حدودة.)

تلتزم) و إلد ر1:)  لتشقيع  لبنكي 

للسيد) ب1لتشقيع  لشحيد   لشركة 

وشن عبد هللا.

تأسيس) سنة  ن  (99  ملدة:)

 لشركة

بمكتب) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بإنزك1ن)

رقم)) تحت  (20/04/2022 بت1ريخ)

وتم تسجيل  لشركة ب1لسجل) (،746

 لتج1ر1 تحت رقم)25941
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 LIBRAIRIE GENERATION 

NOUVELLE
إعالن عن تأسيس شركة

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

) لشركة) تم تأسيس) (،11/04/2022

 لت1لية:

 LIBRAIRIE (:  لتسمية)

GENERATION NOUVELLE

 لشكل):)شركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  لشريك  لشحيد))

بيع) (+ ور قة) (+  لغرض:) كتبة)

تجهيز ت  ملك1تب)

19,)تجزئة  فشلكي,)حي)  ملقر:)رقم)

ت1 1ز رت,) يت  لش0))

تبتدئ  ن) سنة  (99  ملدة:)

11/04/2022

 لرأسم01:)111.111)درهم  شزعة)

درهم) (111 1111)حصة  ن فئة) إلى)

تملكه1  لسيدة  لسعدية بش غضن)

 ملسيرة:) لسيدة  لسعدية)

  JB351278 رقم) بط1قته1  بش غضن 

تجزئة  فشلكي,) (,19 برقم) و لس1كنة 

حي ت1 1ز رت,) يت  لش0))

في) تبتدئي   لسنة  ملح1سب1تية:)

ف1تح ين1ير و تنتهي في)31)دجنبر.)

 إليد ع:) ملحكمة  البتد ئية)

تحت عدد) ب1نزك1ن في)22/04/2022)

/25987 789) لسجل  لتج1ر1 رقم)

 نزك1ن)))
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 BEN ZALOU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي حي  لسالم 

بلشك د  لدر ركة  ك1دير.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

51185

في))) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 11 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية)))))))

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك) (  سؤولية  حدودة)

 لشحيد

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BEN تسميته1) بمختصر   القتض1ء)

  ZALOU

نقل) (- بإيج1ز:) غرض  لشركة 

 ألفر د لحس1ب  لغير.)

-نقل  لبض1ئع لحس1ب  لغير.

-)أعم01  لبن1ء)و لتطشير.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي حي  لسالم)

بلشك د  لدر ركة  ك1دير.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة.

 111.111 ( (  بلغ رأسم01  لشركة)

درهم)،) قسم ك1لت1لي)))

   1111 ( (: (  لسيد حسن و ج1جي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

(: عنش نه) و ج1جي  حسن   لسيد 

جن1ن  لسشسية)) ملح1يطة))ت1رود نت.

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

((: عنش نه) و ج1جي  حسن   لسيد 

جن1ن  لسشسية)) ملح1يطة))ت1رود نت.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21) بريل) بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119471.
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 STE - VERIFICATION

 ELECTRONIQUE

 REPARATION ILILOU

 TACHYGRAPHE AUTO

XEOGRAPHIE - SARL
(VERITAX(

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة

طبق1 للمحضر  لتأسي�شي  ملؤرخ)

تأسيس شركة) ( تم) في)14/04/2022)

ذ ت  سؤولية  حدودة خص1ئصه1

 السم):

 VERIFICATION 

 ELECTRONIQUE REPARATION

 ILILOU TACHYGRAPHE AUTO

      XEOGRAPHIE

ذ ت) شركة  (:  لشكل  لق1نشني)

 سؤولية  حدودة.))

 لنش1ط):) لتحليل و لرق1بة  لفنية)

للسي1ر ت.

سنة))) ملدة):)99 
18) لحي) رقم)  ملقر  لرئي�شي:)

 لصن1عي  يت  لش0.
( 1ئة) درهم) (111.111 رأس  مل01:)

ألف درهم)) قسمة إلى)1111)حصة)

غير  دفشعة) درهم  (111.11 بقيمة)

بم1 يتن1سب  ع) و خصصة للشرك1ء)

 س1هم1تهم)

- 911)حصة لف1ئدة  لسيد  حمد)

حصة لف1ئدة  لحسين) (111  ليلش و)

ش1كر.

 لتسيير):)) لشركة تسير  ن طرف)

 لسيد  حمد  ليلش لفترة غير  حددة.

أو) شيك  أو  وثيقة  أ1   لتشقيع:)

ب1لتشقيع  ملنفرد) س1رية  كمبي1لة 

للسيد  حمد  ليلش.

تبدأ  لسنة  مل1لية))  لسنة  مل1لية:)

في)1)ين1ير وتنتهي في)31)ديسمبر).

سجل) في  تم  إليد ع  لق1نشني 

 ملحكمة  البتد ئية ب1نزك1ن.

((: ( رقم) تحت  (22/04/2022 في)

786
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BIOG-BHA SARL
 نش1ء شركة

 ملقر  الجتم1عي : كتب رقم 53 
 لط1بق  لر بع  جمع  1 شني1 ش1رع 
حسن بشنعم1ني حي  لد خلة  ك1دير.

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) ثم  (14/04/2022
 ألس1�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ذ ت  ملميز ت  لت1لية:
BIOG-BHA SARL(السم 
هدف  لشركة)):)) لفالحة.
 ملدة  حددة في)99)سنة)

 لر سم01  حدد في  بلغ)151.111 
درهم  قسم  لى)1511حصة  ن فئة)
درهم للحصة  لش حدة قد تم) (111
للسيد) حصة  (511: ك1لت1لي)  كتت1ب 
حصة) و511) عبد  لعزيز   لشحم1ني 
511)حصة) للسيد  لحبيب تشيرتش و)
) متله1) (LDW HOLDING للشركة)

 لق1نشني  لسيد بلق1سم عم1ر.
تعيين  لسيد) تم  (:  لتسير)
ملدة) للشركة  كمسير  عم1ر  بلق1سم 
صالحية) إعط1ئه  غير  حدودة  ع 
 إل ض1ء) إلد ر1 و  لبنكي  نفرد   و)
للشريكين  لسيد  لشحم1ني)  زدوج1 
عبد  لعزيز  و لسيد  لحبيب تشيرتش).

لتكشين) (5% يتم  قتط1ع)  ألرب1ح 
عليه)  لرصيد  الحتي1طي  ملنصشص 

ق1نشن1.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق1نشني 
لدى) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 
رقم)) ب1ك1ديرتحت   ملحكمة  لتج1رية 

119521)بت1ريخ)22/04/2022
للخالصة و لتذكير

)قب01 حسن
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 RANYAS Sarl AU
رأسم1له1 111.111 درهم

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد :

عرفي  شقع) عقد  بمقت�شى 
 2122 12) بريل) بت1ريخ) بت1رود نت 
ذ ت  سؤولية) شركة  تأسست 
تحمل) وحيد  بشريك   حدودة 

 ملش صف1ت  لت1لية):)

 RANYAS Sarl AU(.(لتسمية 

 ملشضشع:) شضشع  لشركة هش:

(در سة) -) الستش1ر ت  إلد رية)

 ملش1ريع  لزر عية)

-)أعم01  تنشعة وأعم01 تشييد)

-)ت1جر آالت زر عية
في) رأسم01  الجتم1عي:) حدد 

 1111 إلى) درهم  شزع  (111.111

درهم) (111 بفئة) نصيب  جتم1عي 

للش حد  كتتبة و سددة كله1.)
سشق) (182 رقم)  ملقر  الجتم1عي:)

أربع1ء) يت  يك1س))ت1رود نت.))

 99  ملدة:) دة  لشركة  حددة في)

في) ت1ريخ تقييده1  سنة تحتسب  ن 

 لسجل  لتج1ر1.

ستكشن  لشركة  سيرة)  لتسيير:)

طرف: لسيد) غير  حددة  ن  وملدة 
رشيد  يت بال.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

 2122 25) بريل) بت1ريخ) بت1رود نت 
تحت رقم)142)(رقم  لسجل  لتج1ر1)

8657)ت1رود نت)))
 ختصر لغ1ية  لنشر
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اربي ام كوليكسيون ش.م.م  

    »RBM COLLECTION SARL«
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (26/03/2022

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 حدودة ذ ت  ملش صف1ت  لت1لية:
كشليكسيشن) ) ربي  م  (:  لتسمية)

 RBM COLLECTION« ش.م.م)

ذ ت  سؤولية) لشركة  (»SARL

 حدودة)

تج1رة  ملالبس) (:  لهدف  الجتم1ع)

و ملنسشج1ت)؛

في) أو  لبيع  ملالبس  -) لشر ء)

 ملتجر أو عبر  إلنترنت)؛

 ستير د وتصدير  ملالبس  لج1هزة)

و كسسش ر ت  ملشضة)،

ش1رع) (، (9 بلشك) (  ملقر  الجتم1عي:)

17)،)24)حي  لح1ج)،)تكيشين)،)أك1دير.

99)سنة  بتد ء)  ملدة  الجتم1عية:)
 ن ت1ريخ تسجيله1 في  لسجل  لتج1ر1)

عد  إذ  تم  لحل  ملسبق أو لتمديد.
يتكشن  ن)  لرأسم01  الجتم1عي:)

111.111)درهم.
تعيين  لسيد) تم  تسيير  لشركة:)

 حمد  لصديقي))
في  لسجل) تم  لتقيد   لتقييد:)
  21/04/2022  ملحكمة  لتج1رية)
تحت عدد)119491)للسجل  لتحليلي)

رقم).51213 
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 BATTERY SOLUTIONS
INTER

إعالن عن تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
وضع  لقش نين) تم  (14/04/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1سية 
ذ ت) وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

 ملميز ت  لت1لية:
 BATTERY (:  لتسمية)

  SOLUTIONS INTER
ذ ت) شركة   لشكل  لق1نشني:)
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.)
تثمين  لبط1ري1ت)  لهدف:)

 ملستعملة.
حي  لشهد ء)  ملقر  الجتم1عي:)

)رقم)215)أيت  لش0.))
ُ
بلشك))أ

في) حدد   لرأسم01  الجتم1عي:)
على) درهم،) شزع  ((1.111.111(
 (111) فئة) حصة  ن  ((11.111(
حدود) في  و حد  حررة  لكل  درهم 

 لربع); شزعة كم1يلي:
*) لسيد:) حمد  لحبيب  لقر�شي)

11111)حصة.
عين  لسيد  حمد)  لتسيير:)
 لحبيب  لقر�شي  سير  للشركة ملدة)

غير  حددة.)
 ملدة:)99)سنة

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
ب1ملحكمة  البتد ئية) كت1بة  لضبط 
تحت) (22/04/2022 بت1ريخ) بإنزك1ن 

رقم)781.
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GERCY TRANSPORT
 إلشه1ر  لق1نشني

بت1ريخ) على  لعقد  ملحرر  بن1ء)
ب1نزك1ن) و  ملسجل  ( (14/04/2022
تأسيس) تم  (18/04/2022 ( بت1ريخ)

شركة ب1ملش صف1ت  لت1لية):
GERCY TRANSPORT(:((لتسمية 
زنقة) (73 :رقم)  لعنش ن  الجتم1عي)

1117)تر ست  نزك1ن
ذ ت) شركة   لشكل  لق1نشني:)

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
رأسم01) حدد  رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم) (111.111  لشركة في)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111 إلى)
للحصة  لق1نشنية  شزع على  لشكل)

 لت1لي:
 لسيد  حمد  زك11)1111))حصة)
وطني1) نقل  لبض1ئع  -) ألهد ف:)

ودولي1 لحس1ب  لغير
-) لتسيير:يعتبر  لسيد  حمد)
غير) ملدة  للشركة  ) سير   زك11)

 حدودة.
-) لتشقيع:) لشركة  لز ة ب1لتشقيع)

 لشحيد للسيد  حمد  زك11
-) ملدة:)99)سنة

بكت1بة)) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2122 (/25/04 ( يشم) ب1نزك1ن 
رقم)792)و ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)

في))نفس  ليشم تحت رقم))25993 .  
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     INMORA  SARL شركـة
) ـؤرخ)) عرفي) عـقـد  بـمـقـت�شى 
تأسست) (2122 أبريل) ف1تح  بتـ1ريـخ 
ذ ت) شركة  حدودة  ملسؤولية 

 ملميز ت  لت1لية.
        INMORA   SARL((:(لتسمية 

) ليغ))تجزئة))  ملقر  الجتم1عي):)حي)
أالنش ر))بلشك))ف)1))رقم)2)تزنيت

:) كتب  لشس1طة,)  لغرض)
 لتحكيم و  لعالق1ت  لع1 ة)
 دة  لنش1ط):))99)سنة))

رأس  مل01))):))))111.111)درهم).

:) لحسين) و لتشقيع)  لتسيير 
  دلشس.

كت1بة) لدى  تـم  اليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملـحكمة  البتد ئية تزنيت)))

رقـم) تحت  (21/04/2022 بت1ريخ)
.141
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STE SAMIFISC

STE KHAIRATALLAH CARS
بمقت�شى  لق1نشن  ألس1�شي بت1ريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،05/04/2022
 لشخص  لش حد  حدودة  ملسؤولية)

(:
ُ
ب1ملش صف1ت  لت1لية

شركة خير ت هللا ك1ر) (:  لتسمية)
STE KHAIRATALLAH CARS

بدون) كر ء) لسي1ر ت  ( (:  لهدف)
س1ئق.

إق1 ة) (15 رقم)  ملقر  الجتم1عي:)
بئر  نزر ن) (14 بلشك) فشق  لكدية 

تيكيشين،) ك1دير.
99)سنة  بتدء   ن ت1ريخ) ( (:  ملدة)

 لتأسيس.
رأسم1له1):))111.111)درهم

خير ت) للسيدة حسن1ء) (:  لتسيير)
هللا.

 ال ض1ء):)للسيد إسم1عيل خير ت)
هللا.

ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ألك1دير بت1ريخ)25/04/2022 

تحت رقم)119529.
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GROUPE KBILANI TRANS
 لتأسيس

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (08/04/2022
ذ ت  سؤولية  حدودة  ميز ته1 كم1)

يلي):
 GROUPE شركة) (:  لتسمية)

KBILANI TRANS)ش.ذ.م.م
نقل  ألشخ1ص) (:  ملشضشع)

و لبض1ئع
دو ر بن عنفر) (:  قره1  الجتم1عي)

 لقليعة.

سنة إبتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

نأسيسه1  لنه1ئي.
رأس  01  لشركة) (:  لرأسم01)

 حدد في قيمة قدره1)111.111)درهم

في  لشركة:) لسيد)  ملس1همشن 

سعيد كيالني و ملصطفى كبير

كيالني) سعيد  :) لسيد   إلد رة)

و ملصطفى كبير

ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

ين1ير  لى)11)ديسمبر  ن كل سنة).

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1نزك1ن)

بت1ريخ)26/04/2022)تحت رقم)819
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NOTIS INVEST
تكشين شركة  س1همة 

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمشجب 

وضع  لنظ1م) تم  (،2122 فبر ير) (17
عق1ر1) تشظيف  لشركة   ألس1�شي 

تكمن) شركة  س1همة  شكل  تحت 

 ميز ته1 فيم1 يلي):
عق1ر1) تشظيف  شركة  (:  لشكل)

تحت شكل شركة  س1همة

NOTIS INVEST(:(لتسمية 

 لغرض):))هيأة  لتشظيف  لجم1عي)
 لعق1ر1)

حي  يد ن سب1ق) (:  قر  لشركة)

 لخيل))ش1رع عبد  لكريم  لخط1بي و)

ش1رع إبن وهبشن  لد ر  لبيض1ء

 ملدة):)99)سنة)
 77.145.111 (: رأسم01  لشركة)

درهم  فصل كم1 يلي):)

-)تقد ة عينية تم تقييمه1 في  بلغ)

77.144.511)درهم)

 111.611 بمبلغ) نضية  تقد ة  (-

درهم

:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)

31)دجنبر

 ملمثلة  ن طرف  لسيد نشر  لدين)

 »AJAR INVEST(«(لط1هر1،)و  لسيد 

 ملتصرفشن):)علي  لركيبي
رئيس  جلس  إلد رة)))) لسيد علي)

 لركيبي.

  AJAR INVEST (:  ملدير  لع1م)
نشر  لدين)  ملمثلة  ن طرف  لسيد 

 لط1هر1
 COOPERS ( (:  ر قب  لحس1ب1ت)

 AUDIT MAROC
:) ن ف1تح ين1ير إلى)  لسنة  مل1لية)
31)دجنبر  ن كل سنة  1عد   لسنة)
 ألولى  لتي تبتدئ  ن ت1ريخ  لتسجيل)

ب1لسجل  لتج1ر1.
تم  إليد ع  لق1نشني لدى  صلحة)
ب1ملحكمة  لتج1رية) كت1بة  لضبط 
 15/04/2022 بــت1ريخ)  لد ر  لبيض1ء)

تحت رقم)821486.
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ASARAF FISH SARL شركة
 لسجل  لتج1ر1 رقم 726 ط1ط1

بت1ريخ))) عرفي  عقد  بمقت�شى 
06/04/2022)تم تأسيس شركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  ملش صف1ت)

 لت1لية:
ASARAF FISH SARL(:(لتسمية 

 لهدف  الجتم1عي:
 لتج1رة))ب1لجملة و  لتقصية

 لتج1رة  لع1 ة للحشم و  ألسم1ك)
و شتق1ت  لحليب)

ب1ملش د  لغد ئية) تمشين  لفن1دق 
و لخضرو ت و لفش كه

ع1 ة،جميع  لعملي1ت) وبصفة 
 ملتعلقة بشكل  ب1شر آو غير  ب1شر)

بأغر ض  لشركة)
 ملقر  الجتم1عي رقم تجزئة  لنصر)

11)رقم)597)ط1ط1.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)
عد ) ب1لسجل  لتج1ر1  1  تسجيله1 

 لحل  ملسبق  و  لتمديد.
  111.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)

درهم.
 لتسيير):)تم تعيين  زن1ك  لحسين)
 سير  وحيد  تأسيسي1 للشركة ملدة)

غير  حدودة.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
بط1ط1) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
عدد) تحت  (26/04/2022 بت1ريخ)

.153/2022
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AD –MAISS SARL شركة
 لسجل  لتج1ر1 رقم 725 ط1ط1

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
01/04/2022)تم تأسيس شركة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  ملش صف1ت)

 لت1لية:
AD(–MAISS(SARL(:(لتسمية 

 لهدف  الجتم1عي:
 ق1و0 أشغ01  ختلفة و  لبن1ء

خد 1ت  ختلفة)
لش زم  كتبية)

ع1 ة،جميع  لعملي1ت) وبصفة 
 ملتعلقة بشكل  ب1شر آو غير  ب1شر)

بأغر ض  لشركة)
ش1رع  بن) رقم   ملقر  الجتم1عي 

خلدون حي  لقصبة ط1ط1.
ت1ريخ)  ملدة:99سنة  بتد ء) ن 
عد ) ب1لسجل  لتج1ر1  1  تسجيله1 

 لحل  ملسبق  و  لتمديد.
  111.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)

درهم.
تعيين  لحسن  در ر)  لتسيير:تم 
 سير  وحيد  تأسيسي1 للشركة ملدة)

غير  حدودة.
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
بط1ط1) ب1ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
عدد) تحت  (22/04/2022 بت1ريخ)

.152/2022
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STE SAMIFISC

STE REDA PRESTIGE CARS
بمقت�شى  لق1نشن  ألس1�شي)
تأسيس) تم  بت1ريخ28/03/2022،)

شركة  حدودة  ملسؤولية).)
:
ُ
ب1ملش صف1ت  لت1لية

 STE REDA PRESTIGE(:(لتسمية 
   CARS

بدون) كر ء) لسي1ر ت  (:  لهدف)
س1ئق))

سيد1) ش1رع  (:  ملقر  الجتم1عي)
3) لحي) 331) لتجزئة) رقم) ق1سم 

 ملحمد1 أك1دير.)
سنة  بتدء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس.

رأسم1له1):))111.111)درهم
رض1) للسيد  (: و إل ض1ء)  لتسيير 

ص1بر.
ب1ملحكمة) تم   إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية أك1دير بت1ريخ)25/04/2022 

تحت رقم)119531.  
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 RIKA CARS SARL  ش.م.م
تأسيس

في) عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�شى 
بت1ريخ) و ملسجل  (2022/04/08
تأسيس) تم  ب1ك1دير  (2022/04/08

شركة)RIKA CARS)))ش.م.م.)
هدفه1):كر ء) لسي1ر ت.

ش1رع) (16 رقم) (:  لعنش ن  لتج1ر1)
 بش جه1د حي  ملسيرة  ك1دير.

إلى) 111.111) شزعة  رأسم1له1)
 111 كل حصة) قيمة  حصة  (1111
على  لشكل  آلتي:) درهم  كتتبت 

 لسيد عمر كحيم):))511)حصة
  511 (:  لسيد عبد  ملجيد رفقشن)

حصة
كحيم) عمر  ) لسيد  تعيين) تم 

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة.)
عمر) تشقيع  لسيد  تم  عتم1د 

كحيم
في جميع  لعقشد و لشث1ئق  إلد رية.)
سنة) (99 : دة عمر  لشركة)  ملدة)

 ن ت1ريخ تأسيسه1  لنه1ئي.
 لسجل  لتج1ر1  إليض1حي)

رقم51181.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ21) بريل)  لتج1رية  ك1دير 

2122))تحت رقم)119468.
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 كتب  لتسيير)،) العال ي1ت و ملح1سبة)
ك1جيسكش)

 TAGDIS EQUIPEMENT ET
NEGOCE

رقم 15 عم1رة بيش1 تجزئة   نية 
تيزنيت

 TAGDIS ( إعالن بتأسيس شركة)
  EQUIPEMENT ET NEGOCE

ش.م.م.)

وبمشجب) (13/04/2022 بت1ريخ)
تأسست) (،3178 عدد) عرفي  عقد 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت)
 TAGDIS EQUIPEMENT ET«  سم)

NEGOCE«)ش.م.م هدفه1 ك1لت1لي:
 MARCHAND DE MATERIEL

INFORMATIQUE/NEGOCIANT
 لعنش ن  لتج1ر1):))رقم)25)سشق))

ت1رسش ت ت1فر وت تيزنيت).)))
رأس  1لـــه1):)111.111)درهم))( 1ئة)
1111)حصة)) ألف درهم)) شزعة إلى)
قيمة كل حصة()111,11)درهم))) 1ئة)

درهم.
تم تعيين  لسيد) (: تسيير  لشركة)
وحيد)) كمسير  حمزة  لن1صر1 
للشركة ملدة غير  حدودة  ع إعط1ئه)
حسب  لق1نشن) ك1 ل  لصالحي1ت 

 ألس1�شي للشركة.)
 99 عمر  لشركة) :) دة   ملـــدة)
ت1ريخ) سنة)) ن  وتسعشن  (تسعة 

تأسيسه1  لنه1ئي).
إيد ع) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)
 مللف  لق1نشني بمكتب  لضبط لدى)
 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت عدد)139 

بت1ريخ))21/04/2022.
321 P

   STE  GBX-TRANS شركة
 SARL

تأسيس شركة م م 
في) ( عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (13/04/2022
 حدودة  ملسؤولية تحمل  لخص1ئص)

 لت1لية):
تحمل  لشركة  سم)  لتسمية:)

STE GBX-TRANS SARL
:)تحدد رأسم01) )رأسم01  لشركة)
درهم) (111.111 في  بلغ)  لشركة 
 111 حصة بقيمة) (1111  قسم  لى)

درهم لكل حصة)
 قسمة ك1لت1لي:

رقم) أحمد  لشن1عي،) -) لسيد 
  511   X336731  لبط1قة  لشطنية)

حصة).

- لسيد علي  شدني),)رقم  لبط1قة)

 لشطنية)JB239951   511))حصة)

بنيحيى) أيت   ملقر  الجتم1عي:دو ر 

 لصف1ء))أشتشكة أيت ب1ه1).

:نقل)  لهدف  الجتم1عي)

نقل) لحس1ب  لغير-)  ملستخد ين 

 لبض1ئع لحس1ب  لغير.))

 لتسيير:)تحدد تسيير  لشركة  ن)

طرف):

رقم) (, ( أحمد  لشن1عي)  لسيد 

 X336731لبط1قة  لشطنية 

تم  يد ع  مللف  لق1نشني للشركة)

النزك1ن) لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم)758)بت1ريخ)20/04/2022 

رقم  لسجل  لتج1ر1)25963.
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  NOUVELLE شركة

  GÉNÉRATION

D’INGÉNIEURS
 حدودة  ملسؤولية لشريك وحيد  

إعالن عن  لتأسيس
  29 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) قش نين  حررت  (2122  1رس)

وحيد) لشريك   حدودة  ملسؤولية 

خص1ئصه1 ك1لت1لي):

  NOUVELLE شركة) (:  السم)

 GÉNÉRATION((D’INGÉNIEURS

) كتب  لدر س1ت) (:  لهدف)

أو) أعم01  تنشعة  و البح1ث،)

إنش1ء ت.

11،) بنى) شقة) (:  ملقر  الجتم1عي)

حي) 44،) ق1 ة حد ئق سشس،) رقم)

 ملحمد1،) ك1دير.

سنة  بتد ء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لت1سيس  لنه1ئي.

في) حدد  (:  لرأسم01  الجتم1عي)

درهم  قسم  لى) (111.111  بلغ)

درهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111

و) تحدد  و  بك1 له1  تكتب  للش حدة 

–) لسيد) تسند إلى  ملؤسس  لشحيد)

 شال1 هش1م   يني.
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ف1تح) تبتدئ  ن  (:  لسنة  مل1لية)
كل) دجنبر  ن  (31 في) تنتهي  و  ين1ير 
سنة  1 عد   لسنة  مل1لية  الولى  لتي)
ت1ريخ  لتأسيس  لى غ1ية) تبتدئ  ن 

31)دجنبر).
بتسيير  لشركة) يقشم  (:  لتسيير)
غير  حدودة  لسيد  شال1) وملدة 

هش1م   يني.
 ألرب1ح):))يتم  قتط1ع)5)%)لتكشين)
عليه)  لرصيد  الحتي1طي  ملنصشص 
يخصص) يشزع  و  و  لص1في  ق1نشني1 
جديد)  حتي1ط1  و  بلغ  رحل  ن 

بر ته  وجزئي1.
تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 
22) بريل) بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119513.
للخالصة و  لتذكير)
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   OS  POWER   GROUP شركة
SARL AU

 حدودة  ملسؤولية  
إعالن عن  لتأسيس

 22 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قش نين) حررت  بإنزك1ن  (2121 نشنبر)
شركة  حدودة  ملسؤولية خص1ئصه1)

ك1لت1لي):
   OS  POWER   GROUP(((:(السم 

SARL AU
جميع) في  :) لتج1رة   لهدف)
و ألعم01  ملختلفة،)  ش د  لبن1ء،)

و إلنش1ء ت.
 GARAGE (:  ملقر  الجتم1عي)
 SIS AU RUE 649 N°25 JORF

.INEZGANE
سنة  بتد ء   ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لت1سيس  لنه1ئي.
في) حدد  (:  لرأسم01  الجتم1عي)
درهم  قسم  لى) (111.111  بلغ)
درهم) (111 فئة) حصة  ن  (1111
للش حدة  شزعة على للشريك  لشحيد)

لشركة):
بمبلغ) هللا  قسيس  عبد   لسيد 

111.111)درهم.

تبتدئ  ن ف1تح) (: - لسنة  مل1لية)

كل) دجنبر  ن  (31 في) تنتهي  و  ين1ير 

سنة  1 عد   لسنة  مل1لية  الولى  لتي)

ت1ريخ  لتأسيس  لى غ1ية) تبتدئ  ن 

31)دجنبر).

بتسيير  لشركة) يقشم  (:  لتسيير)

عبد هللا) ( ( و ملدة غير حدودة  لسيد)

 قسيس.

حق  لتشقيع))) : سن1د   ال ض1ء)

 لسيد)))عبد هللا  قسيس.

 ألرب1ح):))يتم  قتط1ع)5)%)لتكشين)

عليه)  لرصيد  الحتي1طي  ملنصشص 

يخصص) يشزع  و  و  لص1في  ق1نشني1 

جديد)  حتي1ط1  و  بلغ  رحل  ن 

بر ته  وجزئي1.

تم  اليد ع) (:  اليد ع  لق1نشني)

ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 

19) بريل) بت1ريخ) بإنزك1ن   لتج1رية 

2122)تحت))رقم)737.
للخالصة و لتذكير)
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POL WEB
Société à responsabilité limitée

 Au(capital(de 100.000,00

.Dirhams

CONSTITUTION
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

و لذ1) (16/04/2022 في)  ملنعقد 

ذ ت) شركة  تأسيس  بمشجبه  تم 

 سؤولية  حدودة  ميز ته1 ك1لت1لي:)

   POL WEB SARL(:(ال سم 

ذ ت  سؤولية) شركة  (:  لصفة)

 حدودة بشريك و حد

 لرأسم01):)111.111))درهم)

 لهدف):)) ركز  تص01)
 لعنش ن):)بلشك)38))زنقة)1)رقم)2 

 لحي  ملحمد1  ك1دير

ف1تح) لتبدأ  ن  (:  لسنة  مل1لية)

ين1ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة.

 لتسيير):))تسير)) لشركة  ن طرف)

وطنية) بط1قة  خليل  ششيخ   لسيد 

 .JC51516((رقم

ب1ملحكمة)) ) لق1نشني  ) إليد ع) تم)

 25/04/2021 في) ب1ك1دير   لتج1رية 

تحت رقم)119534) لسجل  لتج1ر1)

51245
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ONE DWOCH
تأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بأك1دير) بن1ء)

تم وضع) (،2122 بت1ريخ ف1تح  1رس)

 لقش نين  ألس1سية لشركة  حدودة)

 ملسؤولية وذ ت  لخص1ئص  لت1لية:

 »  ONE DWOCH (« (  لتسمية:)

ش.م.م.))

 لهدف:)*) ق1و0 أ ن خ1ص).

ش1رع) ق/ب  (13  ملقر  الجتم1عي:)

ج1بر  بن حي1ن حي  لهدى  ك1دير.

في) حدد   لرأسم01  الجتم1عي:)

 بلغ)91.111))درهم،) قسم إلى)911 

حصة  جتم1عية،) شزعة على  لشكل)

 311 ( أوبيهي) هش1م  :) لسيد   لت1لي)

هش1م) أوتخروفت  –) لسيد  حصة)

عبد) ص1بر  –) لسيد  حصة) (311

 للطيف)311)حصة.

بشكل) ستسير  لشركة   لتسيير:)

هش1م) :) لسيد  طرف) جم1عي  ن 

((، ،) لسيد أوتخروفت هش1م)  وبيهي)

 لسيد ص1بر عبد  للطيف وملدة غير)

 حدودة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية بأك1دير يشم)22) 1رس)2122 

تحت عدد)119143.
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 STE SNJF PRO SERVICES

 SARL AU
بت1ريخ) ) ؤرخ  عقد)  بمقت�شى 

إنزك1ن) ب  2122-14-14،) ملسجل   

        788 2122-14-11)تحت رقم) بت1ريخ)

تكشنت شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحددة)

       STE SNJF PRO SERVICES(:(سم1ة 

رأسم1له1)111.111)درهم.

 لهدف  الجتم1عي):)
جميع خد 1ت  لنظ1فة).

)يقيم في شركة) ( (:  ملقر  الجتم1عي)
 C/O( N°2( RUE( 01( BLOC( B( AV
 HASSAN II HAY LAARAB AIT

MELLOUL
ت1ريخ) سنة  بتد ء) ن  (99  ملدة:)

تسجيله1 ب1لسجل  لتج1ر1.))
رأسم01  لشركة  قسم كم1 يلي):

عبد لشه1ب ملحمد1)111))حصة.
طرف) :) ن  تسيير  لشركة)
بصفته  سير) ملحمد1  عبد لشه1ب 

وحيد لشركة).
تبتدئ  ن) (:  لسنة  الجتم1عية)

ف1تح ين1ير و تنتهي في)31)ديسمبر.
ب1ملحكمة) تم  ( (:  إليد ع  لق1نشني)
بت1ريخ إنزك1ن  ب    البتد ئية 

 2122-14-21)تحت رقم)788 
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   STE FIBRANE NEGOCE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة  حدودة 
 ملسؤولية

ICE : 113114461111171
بمقت�شى عقد عرفي  حرر بت1ريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2022/04/07
 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد)

ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):)))
 STE FIBRANE (:  لتسمية)

  NEGOCE   Sarl.AU
 ملقر  الجتم1عي:قس1رية  لصف1)
علي) ش1رع  شال1  (13 رقم) و  ملروة 

 لشريف  ملسدورة  لجرف  نزك1ن.
 لهدف:) لتج1رة  لع1 ة.

 111.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)
درهم.

 لتسيير):)ربيعة  شرو.
 ملدة:))99)سنة.

ين1ير) ف1تح  ) ن  (:  لسنة  مل1لية)
حتى31)دجنبر.

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
  814 رقم) تحت  بإنزك1ن   لتج1ر1 
رقم  لسجل) (202204/26 بت1ريخ)

 لتج1ر1)26115.
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STE MERLO-V-TRANS
تأسيس شركة

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شي 
04/04/2220)ب1يت عمير))تم تأسيس)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لخص1ئص  لت1لية)
STE MERLO-V-  لتسمية:شركة)

 - TRANS
تشدلي  يت) حي  ألالجتم1عي:)  ملقر 

عميرة بيشكر   يت  لش0.
 TRANSPORT DE  لهدف)
 MARCHANDISE POUR LE

 : COMPTE  D’AUTRUI
 ملدة):)99)سنة.

درهم) (111.111  لرأسم01:)
فئة) حصة  ن  (1111 إلى)  قسمة 

111درهم لكل و حدة.)
111)حصة  جتم1عية) أ1) (%111

لف1ئدة خ1لد  لزرولي).)
تم تعيين  لسيد خ1لد) (:  لتسيير)
غير) ( ملدة) ( للشركة) كمسير   لزرولي 

 حدودة.
تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لق1نشني ب1ملحكمة  البتد ئية ب1نزك1ن)
رقم)) تحت  (25/03/2022 بت1ريخ)
791و  لسجل  لتج1ر1 رقم)25989                            
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AUTO ECOLE IMDOUKAL
   إعالن عن تأسيس

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
حررت) ببيشكرى  ( (08/04/2022
قش نين شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)

خص1ئصه1 ك1لت1لي)
 AUTO ECOLE (:  السـم)

IMDOUKAL
لتعليم) :) ؤسسة   ألهد ف)

 لسي1قة.
 ملقر  الجتم1عي):) لطريق  لرئيسية)

رقم)11)دو ر  سحن1ن بلف1ع.
 شتشكة  يت ب1ه1)

 111.111 (: (  لرأسم01  الجتم1عي)
سهم  ن) (1111 إلى) درهم  قسمة 
يملك  نه1  لسيد) درهم،) لتي  (111
 دريس  لضريف)51%و  لسيد هش1م)

بشد1)%51.

 لتسيير):) دريس  لضريف.
 إليد ع  لق1نشني):)تم  إليد ع لدى)
بت1ريخ) ( ب1نزك1ن)  ملحكمة  البتد ئية 

19/04/2022)تحت رقم)744.
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 STE AGA BUSINESS  SARL
A.U

ICE  003014804000073
تأسيس شركة  سؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 
تم) ( (2122 ) 1رس) (17 بتيزنيت بت1ريخ)
وضع ق1نشن أس1�شي لشركة  حدودة)
تحمل  لخص1ئص) و لتي   ملسؤولية 

 لت1لية:
  STE AGA BUSINESS(((:لتسمية 

   SARL A.U
في)  لهدف  الجتم1عي:) ق1ولة 

 شغ01  ملختلفة و  لبن1ء.)
في)) :) حدد  رأس  مل01  الجتم1عي)
 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111
للش حدة) درهم  (111 حصة  ن فئة)

 كتتبة و  حرر  شزعة ك1لت1لي:
 1111 رشد1   يمة) -) لسيدة 

حصة.
سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

تأسيسه1.
:) لط1بق  الو0))  ملقر  الجتم1عي)

تجزئة  لعبشر)237))تيزنيت.
رشد1   يمة))  لتسيير:) لسيدة 

 سيرة للشركة وملدة غير  حدودة.
بكت1بة) تم  (: تم  إليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بت1ريخ) (2022/135 تحت) بتيزنيت 
19/04/2022)(رقم  لسجل  لتج1ر1)

.(5169
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STE CONFENJIN  SARL A.U
ICE  003052437000057

تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية 
بشريك و حد

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 
2121))تم) 11))دجنبر) بتيزنيت بت1ريخ)
وضع ق1نشن أس1�شي لشركة  حدودة)

تحمل  لخص1ئص) و لتي   ملسؤولية 

 لت1لية):

 STE CONFENJIN (:  لتسمية)
  . SARL A.U

في)  لهدف  الجتم1عي:) ق1ولة 
 شغ01  ملختلفة و  لبن1ء).

في)) :) حدد  رأس  مل01  الجتم1عي)
 1111 إلى) درهم  قسمة  (111.111
للش حدة) درهم  (111 حصة  ن فئة)

 كتتبة و  حرر  شزعة ك1لت1لي:
 1111 -) لسيد  عج01  لحسن)

حصة.
 ملدة):

99)سنة  بتدء   ن ت1ريخ تأسيسه1.
 ملقر  الجتم1عي:

تجزئة) ( (91 رقم)  لط1بق  السفل 
  لن تيزنيت.

 لتسيير:) لسيد  عج01  لحسن))
 سير  للشركة وملدة غير  حدودة.

بكت1بة) تم  (: تم  إليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
بت1ريخ) (2022/134 تحت) بتيزنيت 
19/04/2022)(رقم  لسجل  لتج1ر1)

.(5167
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ABDA RADIATEUR  شركة
ش.م.م 

تأسيس شركة
في) عرفي  حرر  عقد  بمشجب 
تم) (، (2122 بت1ريخ28) 1رس)  ك1دير 
إنش1ء) لق1نشن  ألس1�شي لشركة ذ ت)
 سؤولية  حدودة و لبي1ن1ت هي على)

 لنحش  لت1لي)):
.ABDA RADIATEUR(:(السم (-

91) لحي) رقم)  ملقر  الجتم1عي:)
 لصن1عي أيت  لش0.

إصالح  برد ت) (: نش1ط  لشركة)
 لسي1ر ت.)

تم تحديد  دة  لشركة في) (:  ملدة)
99)ع1 1  بتد ء) ن ت1ريخ تأسيسه1.

 111.111)  لرأسم01  الجتم1عي:)
ألف) على  درهم  قسمة  ألف   1ئة 
)1111))حصة  جتم1عية بم1ئة درهم)
بم1) شريك  كل  إلى  تنسب  للحصة 
يلي) كم1  يتن1سب  ع  شتر ك1ته وهي 
حصة) (1111  لسيد:) لزيتشني رشيد)

 جتم1عية.

رشيد  سير) :) لزيتشني   لتسيير)

بتشقيع وحيد ملدة غير  حدودة.

 لسنة  الجتم1عية):) ن)1)ين1ير إلى)

31)دجنبر.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بإنزك1ن   إلبتد ئية 
2122))تحت رقم)756)،)رقم  لتسجيل)

ب1لسجل  لتج1ر1 هش25959 .
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AMGZOUL TRAVAUX
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة   ن شريك وحيد
قر ر ت) على  حضر  بن1ء)

بت1ريخ)  لشريك  لشحيد  ملنعقد 

ذ ت) تأسست شركة  (2022/04/05

 ملسؤولية  ملحدودة  ن شريك وحيد))

ب1العتب1ر ت  لت1لية:)

 AMGZOUL شركة) (:  السم)

ذ ت  سؤولية  حدودة) (TRAVAUX

 ن شريك وحيد).

1) لط1بق) رقم) كر ج   لعنش ن:)

تجزئة ثالث) (74  ألر�شي  لعم1رة رقم)

 لن1س،)تزنيت.

 لهدف):) ق1و0 أشغ01  ختلفة أو)

 لبن1ء،)) ستير د آالت  لحفر أو  لبن1ء)

و ف1وض.

كل  لعملي1ت) ع1 ة  وبصفة 

 لسي1حية،) لتج1رية،) مل1لية)

 و القتص1دية  لتي  ن شأنه1 أن تنمي

وتطشر نش1ط  لشركة  ملذكشرة أعاله.

 99) :)تسعة و تسعشن سنة)  ملدة)

سنة).
رأس  ملــــ01:)رأس  01  لشركة  1ئة)

أالف درهم)(111.111)درهم)) قسم)

حصة قيمته1  1ئة) ((1111) إلى  لف)

)111))درهم لكل و حدة  نه1.

عين  لسيد  لعربي)  لتسيير:)

 بكريم كمسير للشركة)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني ب1ملحكمة  البتد ئية بتزنيت))

بت1ريخ)2022/04/25))تحت رقم):142

334 P
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 STE BENNAI
ARCHITECTURE

 Société à Responsabilité Limitée
Associé(Unique

Au(Capital(de 100.000 Dhs
 Siège(Social(est(fixé(à : BUREAU
 N° 15- 2EME(ETAGE(IMMEUBLE
  SHAHED(AVENUE(HASSAN 2

GUELMIM
ICE : 003045403000049

تـــأسيــس شركة
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (، (02/04/2022
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد))ب1ملميز ت  لت1لية)):
 لتسمية):)بن11  رشيتيكتشر

 ملقر  الجتم1عي)):)) ملكتب رقم)15 
ش1رع) إق1 ة  لش1هد   لط1بق  لث1ني 

 لحسن  لث1ني كلميم.
درهم) (111.111 (:  لرأسمـــــــــــــ01)
فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)درهم.
:) لهندسة  ملعم1رية)  لهـــــــــــــــــدف)

ب1لقط1ع  لخ1ص.
 لشــــــــــــــرك1ء)):)

)ن1در بن11)))1111حصة.
 ملسير  لق1نشني)):)))ن1در بن11.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ)) كلميم   البتد ئية 
21/04/2022)تحت رقم)165/2022.
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املكتب الحديث للهندسة 
ش.م.م

 STE CABINET MODERNE «
» D’INGENIERIE SARL au
رأس  1له1 111.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي:  كتب رقم 53 
 لط1بق 4 قس1رية  مل1 شنية طريق 

حسن بش نعم1ني ف.ش 511 
حي  لد خلة أك1دير

إعالن عن تأسيس شركة
 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ب1لشريك  لشحيد

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
2122))تم إحد ث  لق1نشن) 11)أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 
للعقد،) طرف  ملشقع   ملحدودة  ن 

خص1ئصه1 ك1لت1لي:
) ملكتب  لحديث)  لتسمية:)
 STE CABINET ( للهندسة)
 MODERNE D’INGENIERIE SARL

au
 53 رقم)  ملقر  الجتم1عي:) كتب 
طريق) قس1رية  مل1 شنية  (4  لط1بق)
حي) (511 ف.ش) نعم1ني  بش  حسن 

 لد خلة أك1دير.)
 لهدف  الجتم1عي:) لهندسة)
 INGENIERIE ET(و لدر س1ت  لتقنية

.ETUDES TECHNIQUE
في:) حدد  رأس  01  لشركة 
ألف) إلى  درهم  قسم  (111.111
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

 لش حدة يملكه1:
-) لسيد عز  لدين  1سيك))1111 

حصة.
عز  لدين) عين  لسيد   لتسيير:)
ملدة) للشركة  وحيد    1سيك  سير  

غير  حدودة.
إلى) ين1ير  ف1تح   لسنة  مل1لية:) ن 

31)دجنبر.
 إل ض1ء) لبنكي:) لسيد عز  لدين)

 1سيك
لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  لقد 
بت1ريخ) بأك1دير   ملحكمة  لتج1رية 
22/04/2022)تحت رقم)):)119518 

-) لسجل  لتج1ر1:)51223.
336 P

AUTO ECOLE RAZAN
تـــأسيــس

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2022/02/11
بشريك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد))ب1ملميز ت  لت1لية):
 AUTO ECOLE (:  لتسمية)

RAZAN
تجزئة  بتس1م) (: (  ملقر  الجتم1عي)

رقم)25)كلميم).)

درهم) (111.111  لرأسمـــــــــــــ01:)

فئة) حصة  ن  (1111 على)  قسمة 

111)درهم.

لتعليم) ِ ؤسسة  (:  لهـــــــدف)

 لسي1قة وق1نشن  لسير.

 ملسير  لق1نشني):) لجش1 حسن.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بكلميم))بت1ريخ)11/03/2022 

تحت رقم))113/2022.
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 FERTI PLAST SARL AU
 1ER(ETAGE(NR 26 CENTRE(VIE

 ZONE INDUSTRIELLE

AIT MELLOUL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (،11/04/2022

 ألس1�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

ب1ملميز ت) ذ ت  لشريك  لشحيد 

 لت1لية):

 لتسمية):)فيرتي بالسط

وبيع  ملبيد ت) شر ء)  لغرض:)

و لبدور و بيع وشر ء) آلالت  لفالحية)

و عد ت  لسقي.

 ملقر  الجتم1عي:) لط1بق  الو0)

) لحي  لصن1عي) (26  ركز  لحي1ة رقم)

 يت  لش0.

حدد)  لرأسم01  الجتم1عي:)

ألف درهم) في  ئة  رأسم01  لشركة 

]111.111)درهم[.

 لتسيير:)تم تعيين  لسيد لفن1و1.)

عبد  لسالم،)كمسير للشركة ملدة غير)

 حدودة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني للشركة ب1ملحكمة  البتد ئية)

تحت) (22/04/2022 بت1ريخ) بإنزك1ن 
رقم  لسجل  لتج1ر1) (,787 رقم)

  .25985

338 P

 STE RIMAL ANNASSIM
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بت1ريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  (19/04/2022
 لت1سي�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص1ئص  لت1لية:
 STE RIMAL« (: ( (  لـتـسـميـــــــــــــــة)

 »ANNASSIM SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.
 لـمـشضـــــشع):) ق1لع  لر 01).) ق1و0)
في  شغ01  لبن1ء.)نقل  لبض1ئع لف1ئدة)

 لغير
: شروع) (  لـمـقر  الجـتـم1عــي)

 لشف1ق بلشك)E))رقم)761) لعيشن.
 ــــــدة  لشركــــــة)):))99))سنة.)

 111.111 (: رأسمـــ01  لشركـــة)
درهم.

) يت حمش) ( :) لسيد)  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)
رقم  لبط1قة  لشطنية.ج) ( لحسن)

  163123
:) ن ف1تح) ( ) الجتمـ1عيـة) ) لسنة)

ين1ير إلى)31)دجنبر  ن نفس  لسنة.
تم  لتسجيل  لق1نشني) لقد  (
في) ( لدى  ملحكمة  البتد ئية بلعيشن)
   41347  لسجل  لتج1ر1 تحت رقم)

بت1ريخ)26-14-2122
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STE SERTEF SARL
تـأسـيـس شــركة

بت1ريخ)) ( عرفي) عقد  بمقت�شى 
وضع  لق1نشن) تم  ( (2122-13-17
 لت1سي�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)

تحمل  لخص1ئص  لت1لية:
 STE SERTEF« (:  لـتـسـميـــــــــــــــة)

 »SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية) ( (:  لشكل)

 ملحدودة.
نقل  ألشخ1ص) ( (:  لـمـشضـــــشع)

لف1ئدة  لغير.
 لـمـقر  الجـتـم1عــي)):)دو ر  لحمد ت)
جم1عة سيد1 يش ش�شي  والد ت1يمة).
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 ــــــدة  لشركــــــة)):))99))سنة.)
 111.111 (: ( رأسمـــ01  لشركـــة)

درهم.
:كشير) :) لسيد)  لـتسـيـيــــــــــــــــــر)
رقم  لبط1قة  لشطنية) (  ملصطفي)

ج76588 .
:) لسنة)) ( ) الجتمـ1عيـة)  لسنة)
  3 إلى1  ين1ير  :) ن ف1تح   الجتمـ1عيـة)

دجنبر)).
لدى) تم  لتسجيل  لق1نشني  لقد 
في) بت1رود نت   ملحكمة  البتد ئية 
   8655 رقم) تحت   لسجل  لتج1ر1 

بت1ريخ)25-14-2122.
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شركة انتير كونفيغسيون 
ماغوك ش.م.م

برأسم01 قدره 1.111.111 درهم
رقم 21 زنقة  ليلية  لحي  لصن1عي 

ت1سيال  لدشيرة  لجه1دية   نزك1ن
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
تمت صي1غة  لق1نشن) (24/01/2022
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ذ ت  لخص1ئص  لت1لية):)
 لغرض  الجتم1عي:)

-)تج1رة بط1ري1ت  لسي1ر ت))).)
شركة  نتير) (:  لتسمية)

كشنفيغسيشن  1غشك ش.م.م))))
زنقة) (21 رقم)  ملقر  الجتم1عي:)
 ليلية  لحي  لصن1عي ت1سيال  لدشيرة)
 لجه1دية)) نزك1ن)).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ملدة):)حددت في)99)سنة).
 لرأسم01 و لحصص  الجتم1عية:)
1.111.111)درهم) حدد  لرأسم01 في)
11.111)حصة  جتم1عية)  قسم إلى)
،) شزعة) درهم للش حدة) (111 بقيمة)

ك1ألتي):)
*)سعيد  ملشدن)7.511)حصة).
*)أحمد أبن11)2.511)حصة).)

 لتسيير:
طرف)  لشركة  سيرة  ن 
أحمد) و  سعيد  ملشدن  (  لسيدين)
أ 1  لتشقيع  لبنكي فهش يعشد) أبن11.)
إلى  لسيد سعيد  ملشدن لشحده وذلك)

ملدة غير  حدودة.

 37 تشزع حسب  لفصل)  ألرب1ح:)

 ن  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

ثم  إليد ع  لق1نشني لدى  ملحكمة)

(: تحت عدد رقم) (  البتد ئية ب1نزك1ن)

776/2022))بت1ريخ)21/04/2022.
 قتطف قصد  إلشه1ر)
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EPIL & SKIN PRO

شركة  حدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رأسم1له1  111.111  درهم

رقم 1525  كتب رقم 15 حي  لسالم 

-  ك1دير   

تأسيس
بمقت�شى  لق1نشن  ألس1س  ملؤرخ)

تم) ب1ك1دير  ( (2122 17) 1رس) ب)

شركة  حدودة  ملسؤولية) تأسيس 

صف1ته1 كم1 يلي):)

 » EPIL(&(SKIN(PRO(«(لتسمية (-

ش.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد.)

 لهدف):)) ستغال0  ركز للتجميل.)

 ملقر  الجتم1عي):)رقم)1525) كتب)

رقم)15)حي  لسالم أك1دير

درهم) (111.111 (:  لرأسم01)

 1111 إلى) درهم  قسمة   1ئة  لف 

حصة)) لف حصة بقيمة)111)درهم)

للش حدة كله1 في حشزة  لسيدة بشليف1)

ضحى  لشريك  لشحيد.

سنة  بتد ء) ن ت1ريخ) (99 (:  ملدة)

 لتسجيل ب1لسجل  لتج1ر1 ب1ستثن1ء)

ح1لة  لتمديد أو  لفسخ  ملسبق.

) ن ف1تح ين1ير إلى) (:  لسنة  مل1لية)

31))دجنبر  ن كل سنة.)

) لسيدة بشليف1) عينت) (:  لتسيير)

غير) ملدة  للشركة  ضحى  سيرة 

 حدودة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

19) بريل) بت1ريخ) ( ب1ك1دير)  لتج1رية 

2122)تحت رقم)119419 .  
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EXPERT RESEAUX شركة
رأس  1له1 111.111 درهم

دو ر تك1ديرت  لدر ركة أڭ1دير
إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ب1لشريك 

 لشحيد
بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
13) بريل)2122م،)تم إحد ث  لق1نشن)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 
 ملحدودة ب1لشريك  لشحيد  ن طرف)

 ملشقع للعقد،)خص1ئصه1 ك1لت1لي):
 لتسمية:)شركة  كسبير ريزو)

تك1ديرت) دو ر  (:  ملقر  إلجتم1عي)
 لدر ركة أڭ1دير

 لهدف  إلجتم1عي):)بيع و تخطيط)
و تركيب  عد ت  التص1الت.

(: في) حدد  رأس  01  لشركة 
ألف) إلى  درهم  قسم  (111.111
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 
 لش حدة يملكه1 ك1 لة  لسيد فشف1ح)

 دريس.
فشف1ح) عين  لسيد  (:  لتسيير)
 دريس  سير  وحيد  للشركة ملدة غير)

 حدودة).
إلى) ين1ير  ف1تح   لسنة  مل1لية:) ن 

31)دجنبر).
لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  لقد 
ب1ملحكمة  لتج1رية) كت1بة  لضبط 
تحت) (26/04/2022 بت1ريخ) بأك1دير 
-) لسجل  لتج1ر1:) (119537 رقم:)

     .51249
343 P

 كراو سيدس  
   GROW SEEDS  

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تأسيس شركة

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (13/04/2022
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة خص1ئصه1)

ك1لت1لي):
 لتسمية):)كر و سيدس)

:) ستير د) (-  لهدف  الجتم1عي)
 ملش د  لفالحية و لبذور.

-)شر ء)وبيع  ملش د  لصحة  لنب1تية
-)شر ء)وبيع  لبذور

 ملقر  الجتم1عي:) لط1بق  ألو0 رقم)
7)تجزئة  لشئ1م بيشكرى

 ملدة):)99)سنة.
درهم) (111.111  لرأسم01)
1111)حصة  جتم1عية)  قسمة على)
 ن فئة)111)درهم للحصة  لش حدة,)
 قسمة على)) لشرك1ء)))ك1لت1لي):) لسيد)
عزيز1  لحسن)311)حصة  جتم1عية,)
 لسيد ليفص01 نشر لدين)211)حصة)
جش د) ليفص01   جتم1عية,) لسيد 
211)حصة  جتم1عية),) لسيد بشستة)
سفي1ن)211)حصة  جتم1عية,) لسيد)
حصة) (111 عبد  لسالم) ليفص01 

 جتم1عية.)))
بتسيير  لشركة) يتعهد   لتسيير:)
إلى  لسيد ليفص01 نشر لدين ملدة غير)

 حددة.
للسيد) ينسب   لتشقيع  لبنكي:)

ليفص01 نشر لدين
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
 لضبط لدى لدى  ملحكمة  البتد ئية)
بت1ريخ) (811 رقم) تحت  ب1نزك1ن 
و لسجل  لتج1ر1) (,26/04/2022

رقم)26113
للخالصة و  لبي1ن

عن  ملسير

344 P

ZANTIF CONCEPT
) لع1م)) ) لجمع) بمقت�شى  حضر)
و لذ1) (2122 (/07/02 في) (  ملنعقد)
ذ ت) شركة  تأسيس  بمشجبه  تم 
و حد) بشريك   سؤولية  حدودة 

 ميز ته1 ك1لت1لي):))))))))))))))))
 ZANTIF (:  السم  لتج1ر1)

CONCEPT
ذ ت  سؤولية) شركة   لصفة:)

 حدودة.
 لرأسم01)111.111)درهم).

حيث يتشفر):
على) ( تنزفت  لصديق) -) لسيد 

1111)حصة.
 لهدف:)أشغ01  الشه1ر.
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 لعنش ن):)حي  ملستقبل،)بلشك ب،)

رقم)111،) لدر ركة،) ك1دير.)

ف1تح) تبتدئ  ن   لسنة  مل1لية:)

ين1ير إلى)31)ديسمبر  ن كل سنة).

تسير  لشركة  ن طرف)  لتسيير:)

غير) ملدة  ( تنزفت  لصديق)  لسيد 

 حدودة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

  08/04/2022 في) بأك1دير   لتج1رية 

تحت)) لرقم  لترتيبي)))119265.  

345 P

 AXA SUD AUTO SARL  

بت1ريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

بأك1دير قرر شرك1ء) (2122 فبر ير) (12

 AXA SUD AUTO SARL ( ( (  شركة)

 1 يلي):

 AXA (* -) إلقف01  لنه1ئي لشركة)

((*(SUD AUTO SARL

-)إبر ء)ذ ة  ملصفي.

-) ملص1دقة على تقرير  لتصفية.

تم  اليد ع) -) اليد ع  لق1نشني:)

ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 

18) بريل) بت1ريخ) بأك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم))119392.
للخالصة و لتذكير)
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 FOLLOW THE SUN شركة 

 SARL

بت1ريخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

بأك1دير قرر شرك1ء) (2122 11) 1رس)

شركة)FOLLOW THE   SUN) 1 يلي):

 FOLLOW THE*تصفية شركة(•

.(*(SUN SARL

تم  اليد ع) •) اليد ع  لق1نشني:)

ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 

 لتج1رية بأك1دير بت1ريخ)22/03/2022 

تحت رقم)119145 . 
للخالصة و لتذكير)
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FIDUCIAIRE AMIZA

 STE  GROUPE

 PIDAGOGIQUE  TILILA   «

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE

650.000 DH

  N° IMMEUBLE  IDZIM  RUE

  OUALILI(QUARTIER  AFRAG

  TIZNIT

 لحل  ملسبق للشركة
بمقت�شى عقد عرفي بين  لشرك1ء)
تقرر) (07/04/2022 بت1ريخ)   ملؤرخ 

 1 يلي):

-) لحل  ملسبق للشركة)،) ع تعين)

)كمصفي في نفس)  لسيد  عز سعيد)

 لعنش ن.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

ب1ملحكمة  البتد ئية) لدى   لضبط 

بت1ريخ)) (138 رقم) تحت  بتزنيت 

.21/04/2022
 ن أجل  لنسخة و لبي1ن)

عـن  لـمسـيـر

348 P

شركة NAPSUR ش.م.م
 لسجل  لتج1ر1 رقم 3919 

ت1رود نت

إعالن  تصفية  سبقة للشركة
بمقت�شى  لقر ر  لجم1عي  ملعتبر)

بت1ريخ) ع1م  ستثن1ئي  جمع  بمث1بة 

قرر  لشريك) (2122 18) بريل)

 لشحيد لشركة)))))NAPSUR)ش.م.م)
درهم،) لك1ئنة) (111.111 ( رأسم1له1)

بعم1رة  لعي1د1 ش1رع  لحسن  لث1ني)
رقم  لسجل) ت1رود نت,) (  ملح1يطة)

 لتج1ر1)3919)ت1رود نت  1 يلي):

-)تصفية  سبقة للشركة.

تعيين) و  عقد  لتسيير  -) نته1ء)

تصفية) نبيل  لروكي  أ شر   لسيد 

 لشركة.

ش1رع) عم1رة  لعي1د1  تحديد  (-

ت1رود نت) (  لحسن  لث1ني  ملح1يطة)

كمقر للتصفية).

بكت1بة) تم   إليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
تحت) (2122 25) بريل) بت1رود نت في)

رقم)143.
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STE ESCOMPTE SARL

 STE RAYMAN شركة
  TRANSPORT SARL AU

    ش. م. م
في:)) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
18/04/2022)قررت  لجمعية  لع1 ة)
 الستثن1ئية للشركة  ملدكشرة  1 يلي):

-)حل  لشركة)
تعيين  لسيدعبد  له1د1) (-
وجعل) بتصفية  لشركة  هبشملكلف 
هش  ملقر  الجتم1عي)  حل  لتصفية 
جم1عة) تماللين  دو ر  بعم1رة   لك1ئن 

 لصف1ء) شتشكة  يت ب1ه1
تم  يد ع  مللف  لق1نشني للشركة)
 ملحكمة  إلبتد ئية إلنزك1ن تحت رقم))

818)بت1ريخ)26)/14/.2122.
350 P

     TAMAZIRT CARS  SARL
شركة تم1زيرت كــــ1ر ش.م.م

لشركة) عقد  ستثن1ئي  بمقت�شى 
تم1زيرت كــــ1ر ش.م.م بت1ريخ)17)أبريل)
2122)و بعد  الستم1ع و قر ءة  لعقد)

تقرر  1 يلي
 لتصفية  لنه1ئية للشركة  

 لسجل  لتج1ر1   13335                             
بت1ريخ) عقد  ستثن1ئي  بمقت�شى 
بأك1دير  لشريك) (07/04/2022
 TAMAZIRT CARS  لشحيد لشركة)

SARL
زنقة) (121 رقم) (  قره1  لس1بق)
كسيمة  نزك1ن))قرر  لتصفية  لنه1ئية)
) لسجل) رقم) تشطيب  و  للشركة 

 لتج1ر1).
بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
ب1ك1دير بت1ريخ)21)أبريل)2122)))تحت)

رقم)771 .
 لخالصة و  لتذكير:)
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ART DES NAVIRES
 لسجل  لتج1ر1 : 47539 أك1دير

تعديل
بت1ريخ) بمقت�شى  حضر  حرر 
قرر  لجمع  لع1م) (،2122 18)أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   الستثن1ئي 
 »ART DES NAVIRES«   حدودة)

 1 يلي):
 651 رفيق) رشيد  فشت  لسيد 
في) يملكه1  حصة  جتم1عية،) لتي 
لف1ئدة  لسيد  لحسن)  لشركة 

تبرعت.
رأسم01) هذ   لتفشيت  وبمشجب 
حصة) (1111  لشركة  ملكشن  ن)
ب1لك1 ل و قسمة)  جتم1عية  حررة 
بين  لشرك1ء)كم1 يلي):) لسيد  لحسن)
حصة  جتم1عية) (651 لديه) تبرعت 
و لسيد رشيد رفيق لديه)351)حصة)

 جتم1عية.
رفيق) رشيد   ستق1لة  لسيد 
وتعيين  لسيد  لحسن)  ن  لتسيير 
ملدة) للشركة  جديد   تبرعت  سير  

غير  حدودة.
تعديل وتحيين  لق1نشني  ألس1�شي)

للشركة.
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
تحت) (2122 أبريل) (25 بأك1دير بت1ريخ)

رقم)119533.
للنشر و لبي1ن

 ملسير
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 STE AIT MELLOUL NEGOCE
 SARL

تفشيت  لحصص
طبق1 ملد والت  لجمع  لع1م  لغير)

 لع1د1 قرر  ملش1ركشن  1 يلي:
  21% ب1ع  لسيد  حمد  زعشم) (-
للسيد) حصة  (2211 حصصه)  ن 

حمزة  زعشم.
تحشيل  لشكل  لق1نشني لشركة) (-
ذ ت) شركة  حدودة  ملسؤولية 
شركة  حدودة) إلى  وحيد  شريك 

 ملسؤولية.
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حمزة  زعشم) تعيين  لسيد  (-
 س1عد  ملسير.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1ملحكمة  البتد ئية  نزك1ن)  لضبط 
بت1ريخ)11/04/2022))تحت رقم)676
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    ASS SYSTEME SARL  شركة
RC : 18481

إعالن عن تعديل
بمقت�شى  حضر  لجمع)
بت1ريخ)   لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 
31) 1رس)2122)قرر لشرك1ء) 1 يلي):)))
يملكه1) ) لحصص  لتي  111) ن)
(331)حصة  جتم1عية))))) ( في  لشركة)
(- (» بشفضيل) » حمد  (% ( للشرك1ء)

فشت  لسيد)
حصة) (161) ( ( عب1ر) -) لعلمي 

 جتم1عية))
-)عبد  لجليل  سغير))(171)حصة)

 جتم1عية)
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية ب1نزك1ن)
تحت  لرقم) ( (21/04/2022: بت1ريخ)
                                                                                                    .762
354 P

 STE ATLANTIC SEA
 PRODUCT SARL

تفشيت حصص في  شركة 
بت1ريخ) تشثيقي  عقد  بمشجب 
حصص) تفشيت  تم  (،09/09/2020
 STE في  لشركة  ملسم1ة)  جتم1عية 
 ATLANTIC SEA PRODUCT SARL
حيث) ب1ك1دير،) س.ت:5465) رقم 
ك1فة) ( فشت  لسيد ط1هر1 بنيشسف)
حصصه  الجتم1عية)،)لف1ئدة  لسيد)
قبل) عبد لرحيم  لذ1   يت  لفقير 
111درهم/ قش  ه1) حصة  (7511
عبد) يسير  لشركة  لسيد  حصة،)
 لرحيم  يت  لفقير ملدة غير  حدودة،)
وذلك بصفته  ملسير  لشريك  لشحيد،)
 STE ATLANTIC ولتصبح  لشركة)
(1 (،SEA PRODUCT SARL AU

ش.ذ.م.م بشريك وحيد.

ب1لسجل) وتم  اليد ع  لق1نشني 
ب1ك1دير) ب1ملحكمة  لتج1رية   لتج1ر1 
عدد)) تحت  ( 22/04/2022بت1ريخ)

119526
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BAHJA SUD DINDE
 حدودة  ملسؤولية 

تــفــشيــت  لـحـصــص وتغيير  لشكل 
 لق1نشني للمؤسسة

 13 بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شرك1ء) قرر  بإنزك1ن  (2121 دجنبر)
شركة)BAHJA SUD DINDE)) 1 يلي:

311)حصة و لتي هي في) تفشيت) (•
لف1ئدة) شرف  حم1زة   لك  لسيد 

 لسيدة نج1ة  كزو.
للشركة) تغيير  لشكل  لق1نشني  (•

 ن ش.م.م  لى ش.م.م.ش.و
17) ن) و) (16 تغيير  لبندين) (•

 لق1نشن  ألس1�شي.
تم  اليد ع) (: •) اليد ع  لق1نشني)
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط   لق1نشني 
22) بريل) بت1ريخ) بإنزك1ن   لتج1رية 

2122)تحت رقم)))781.
للخالصة و لتذكير)
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حســـ1ب1ت  د ـــيم ش.م.م

 B.S ELECTRONIC شـــركة
SARL

تفشيت حـــصص  جــتم1عية 
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
 B.S   ELECTRONIC(((الستثن1ئي لشركة 
 08/04/2022 يشم) SARL) ملنعقد 

تقرر  1 يلي):
تفشيت حصص  جتم1عية بين) (-

 زغب1ت  سم1عيل و  زي1ني سه1م.
تفشيت حصص  جتم1عية بين) (-

 زغب1ت  سم1عيل))و  زغب1ت شيم1ء.
لرأس  مل01) و  لتشزيع  لجديد 
:) زغب1ت)  الجتم1عي على  لنحش  لت1لي)
حصة و  زي1ني سه1م) (3411 شيم1ء)

611)حصة.
-) ستق1لة  لسيد  زغب1ت)
) ن  نصبه كمسير وحيد)  سم1عيل)

للشركة.

سه1م) تعيين  لسيدة  زي1ني  (-

كمسيرة للشركة.

-) لشركة  لز ة ب1لتشقيع  لسيدة)

 زي1ني سه1م

تحشيل  لشركة  ن شركة ذ ت) (-

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة   لشحيد  لى 

 ملحدودة  لع1دية

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي) (-

للشركة وفق تعديل تفشيت حصص)

 جتم1عية)

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية النزك1ن)

يشم)22/04/2022)تحت رقم))785  .   
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شركة بي بروجي  /  ش.م.م
برأسم01 قدره : 111.111.11 درهم
زنقة رقم 16 ش1رع  ملق1و ة  يت 

 لش0  نزك1ن 

بمقت�شى  حضر  لجمع)

(: بت1ريخ)  لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 

تمت  ملص1دقة) (، (24/03/2022

ب1إلجم1ع على  ملقترح1ت  آلتية):

-))ق1م  لسيد ب1جي يحيى))بتفشيت)

د خل) له  ) ململشكة  جميع حصصه)

حصة) (511 ب) و  ملقدرة   لشركة 

 جتم1عية إلى  لسيد)))ب1جي سعيد)).

يحيى) ب1جي  -) ستق1لة  لسيد 

وتعيين) للشركة  كمسير   ن  نصبه 

وحيد ) سعيد  سير   ب1جي   لسيد 

غير  حدودة) ملدة  وذلك  للشركة 

كل  ن) لشحده  إليه  يعشد  حيث 

 لتشقيعين  لبنكي و  الجتم1عي.)

تغيير  لغرض  الجتم1عي) (-

و  نج1ز) :در سة  يلي) إلى  1  للشركة 

 ملش1ريع  لفالحية  لط1قية  لكهرب1ئية)

و لصن1عية.

لتسمية) -) لتحشيل  لق1نشني 

»ش.م.م) إلى) »ش.م.م«)  لشركة  ن)

بشريك وحيد«.

-)تحديث  لقش نين).

-)صالحي1ت.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
(: بت1ريخ) ب1نزك1ن  (  البتد ئية)
20/04/2022))تحت عدد رقم):)761/
358 P

 EL MAHFOUD NOUN CAR
SARL

تعديالت ق1نشنية
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
بت1ريخ) ( بمقر  لشركة)  ملنعقد 
بت1ريخ) 06/04/2022،) ملسجل 
شريك  لشحيد) قرر  (،22/04/2022

 1 يلي):
*)تفشيت جميع))حصص  لشركة)

5111)حصة كم1 يلي:
 ملفشت:

 5111 بغر ر  ملحفشظ) (: -) لسيد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة.

 ملشتر1:
-) لسيد):)درك1ن عمر)5111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة.
بيع  لحصص) عقد  وبسبب 
 الجتم1عية للشركة أصبحت شركة

 EL MAHFOUD NOUN CAR
.SARL AU

على  لشكل  لت1لي  لشريك) (
 لشحيد هش:)

5111)حصة) (  لسيد):درك1ن عمر)
بقيمة)111)درهم للحصة.

:) لعنش ن) تغيير  قر  لشركة) (*
) لش1رع  لرئي�شي ص ب)  لح1لي هش)

144)) س1).
:)حليمة بني1ر) *) لتسيير:) لسيدة)

 سيرة للشركة،))ملدة غير  حددة.
بكـت1بة) تـم   إليـد ع  لـق1نـشنـي:)
 لضـبط ب1ملحكمة  البتـد ئية بكلميم)
رقـم) تحـت  (26/04/2022 بـت1ريخ)

.171/2022
359 P

شركة اورلي بيبل »ش م م« 
 EARLY PEOPLE SARL

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)
 30/03/2022 في)  الستثن1ئي  ملؤرخ 

تمت  ملص1دقة على  1 يلي:)
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 CARA LOUISE بيع  لسيدة) (-

في) تمتلكه1  حصصه1  لتي  (MILES

عدده1) و لب1لغ  بيبل«) » ورلي  شركة)

للسيدة) حصة  »خمس  ئة«) (511

DEACON CLAIR SUSAN؛

 CARA LOUISE تقديم  لسيدة) (-

MILES) ستق1لته1  ن  نصبه1)

كمسيرة للشركة؛))

 DEACON تعيين  لسيدة) تم  (-

جديدة) كمسيرة  (CLAIR SUSAN

للشركة ملدة غير  حدودة؛

-)تعديل  لقش نين  ألس1سية؛

تم  لتقييد في  لسجل) -) لتقييد:)

بأك1دير) للمحكمة  لتج1رية   لتج1ر1 

عدد) تحت  (21/04/2022 بت1ريخ)

.119498

360 P

 DIAMANT BEAUTY 

تغيير في شركة
 حضر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي

في) عرفي  حرر  عقد  بمشجب 

تم) (،2122 ( أبريل) (16 بت1ريخ) أك1دير 

لشركة)  لجمع  لع1م  الستثن1ئي 

بتفشيت) و  ملتعلق  بشتي،) دي1 1ن 

حصة  جتم1عية)) ( ( (511 خمسم1ئة)

إلى  لسيد) أبن1ر  أ ينة   ن  لسيدة 

بشنكشرسش ك11 د ني01.)

-) ستق1لة  ملسيرة  لسيدة أ ينة)

أبن1ر.

ك11) بشنكشرسش  تعيين  لسيد  (-

بيير  1ر1) س1ملشن  و  لسيد  د ني01 

بش0  سيرين للشركة ملدة غير  حددة)

تشقيع1ت) في  جميع  لصالحي1ت   ع 

 نفصلة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (21 ( بت1ريخ) ( ب1ك1دير)  لتج1رية 

2122)تحت رقم))119484.
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  SOCIETE CHOUPI EXPRESS
 »SARL

 société à responsabilité limitée
Au(capital(de 100.000 DHS

 Siège(social : 4EME(ETAGE(APPT
 17 IMM 203 RESIDENCE(FAL
 OUMLIL HAY MOHAMMADI

AGADIR
قرر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
 ملنعقد بت1ريخ)28/03/2022) 1 يلي):

•)بيع جميع)) لحصص  لتي يملكه1)
) لس1دة بشرو بع  صطفى و) كل  ن)

بشرو بع  ينة للسيد تشز لت  حمد.
) ستق1لة  ملسير  لقديم وتعيين) (•

 سير جديد.
•)تحشيل  قر  لشركة إلى  لعنش ن)
ف01  و يل  لط1بق) :) ق1 ة   لت1لي)
213) لحي) عم1رة) (17 شقة)  لر بع 

 ملحمد1  ك1دير.
تعديل  لق1نشن  ألس1�شي) (•

للشركة.
لدى) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) ب1نزك1ن   ملحكمة  البتد ئية 

22/04/2022)تحت رقم)783  .
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MASTER ACCESSOIRES
.Société à responsabilité limitée

.Au(capital(de 150.000 Dhs
 Siège(social : AV(AHMED(EL

 HIBA(LOT(B805 1 er ETAGE Z.I
AIT MELLOUL

R.C(n°8775 INEZGANE
تفشيت حصص

بـمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
18/04/2022تم) ( بـتـ1ريـخ)  ملنعقد 

 التف1ق على  1 يلي):
على) -هبة  لحصص  الجتم1عية 

 لشكل  لت1لي:
	 751)حصة للسيد  شال1 أحمد)
دري�شي لف1ئدة  لسيد  شال1  لحسين)

دري�شي.
جديد) أس1�شي  ق1نشن  تبني  (-
ذ ت) للشركة  حدودة  ملسؤولية 
 لشريك  لش حد تبع1 لهبة  لحصص

أعاله  ش فقة للق1نشن حيز  لتنفيذ) (

نفس) نفس  لهدف،) بنفس  السم،)

رأسم01) نفس   ملقر  الجتم1عي،)

خلق) دون  ونفس  ملدة   لشركة 

شخصية  عنشية جديدة.

-تعيين  لسيد  شال1  لحسين)

للشركة) وحيد   دري�شي  سير  

جميع  لسلط1ت  لش سعة) وتخشيله 

لتسيير  لشركة.)
-تخشيل  إل ض1ء) ملنفرد إلد ر1)

و لبنكي للمسير  لشحيد  لسيد  شال1)

 لحسين دري�شي.

تم  إليد ع  لق1نشني) -2وقد 

هيئة  ملحكمة) لدى  بكت1بة  لضبط 

 811 رقم) تحت  بإنزك1ن   البتد ئية 

وذلك بت1ريخ)26/04/2022
 ن  جل  لنسخة و لبي1ن
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 SOCIETE POLYCLINIQUE

OASIS D’AGADIR
شركة ذ ت  ملسؤولية   ملحدودة 

للشريك  لشحيد رأسم1له1 

2.111.111 درهم

ش1رع در ركة تلبشرجت.

 ك1دير.  47629 س.ت

بمقت�شى  حضر لجمعية)) لع1 ة))

غير لع1دية))،فقد))تقرر  1 يلي):

1.) ملش فقة على بيع جميع أسهم)

ح1 ال) سعد  لب1رود1،)  لدكتشر 

(، ( ( (B14121 ( ( لبط1قة  لشطنية رقم)

 SOCIETE سهم  ن) ( ( (21111 أ1)

(،SAAD EL BAROUDI SARL AU

بشف1رس،) إلى  لدكتشرعبد  للطيف 

رقم ( ح1 ل  لبط1قة  لشطنية)

.AB119683

2.) ملش فقة على  ستق1لة  لدكتشر)

كمدير) سعد  لب1رود1،) ن  ه1 ه 

طبي و سير للشركة وتعيين  لدكتشر)

ح1 ل) بشف1رس،) عبد  للطيف 

((،AB119683  لبط1قة  لشطنية رقم)

للشركة)) و سير  ( جديد) كمديرطبي 

لفترة غير  حددة.

فإن  لشركة) لذلك،) ونتيجة 

بجميع  لشث1ئق) ستكشن  لتز ة 

فيه1  لبنشك،) ن) بم1  به1،)  ملتعلقة 

للمسير) خال0  لتشقيع  لفرد1 

عبد  للطيف)  لجديد،) لدكتشر 

حدود) في  وكيل  أ1  أو  بشف1رس 

 لصالحي1ت  ملمنشحة))له.

 CLINIQUE عال ة) حذف  (.3

وتغيير  سم  لشركة) (ELBAROUDI

 SOCIETE       SAAD EL BAROUDIن 

 POLYCLINIQUEإلى ( (SARL AU

OASIS D’AGADIR

4.تعديل  لنظ1م  الس1�شي)

للشركة.

5. عط1ء) لصالحي1ت  لقي1م)

ب1إلجر ء ت  لق1نشنية.

ب1ملحكمة)) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية))يشم))21))أبريل)2122)تحت)

عدد))119482  .
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  OPALE ETUDES شركة

ش.م.م. 
 لسجل  لتج1ر1 1313  

 لتعريف  ملشحد للمق1والت 

 111581765111187

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

11) بريل) في)  الستثن1ئي  ملؤرخ 

بت1ريخ) بتيزنيت  و  ملسجل  (،2122

 RE : 32741(19/04/2022)تحت رقم

تمت  ملص1دقة على):).

تفشيت911   -) ملش فقة على عقد 

حصة ب1لشركة.

على  ستق1لة  سير) -) ملش فقة 

وتعيين  سير جديد

-)تبني  لصي1غة  لجديدة للق1نشن)

 ألس1�شي.

إيد ع) تم  (:  إليد ع  لق1نشني)

 مللف  لق1نشني بمكتب  لضبط لدى)

 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت عدد)143 

بت1ريخ))26/04/2022. 
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عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8302

   SOCIETE  SOFABIK 
س.ت: 11959

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بمقت�شى  حضر لجمع  لع1م)
 17/03/2022 بت1ريخ)  الستثن1ئي 

تقرر 1 يلي):
جميع  لحصص) تحشيل  (•
حصة)) ململشكة) (511)  الجتم1عية)
لف1ئدة لسيد) لحسن  للسيد  لشلي 

 يت  سعشد   ين
ق1نشن) تم  تخ1د  لذلك  وتبع1  (•
أس1�شي جديد  ع تحيين  لفصش0)6،)

7)و)14
•) لتسيير:) لشركة  سيرة  ن)
طرف  لسيد  يت  سعشد   ين)
و لسيد  يت  سعشد))عبد  لعزيز ملدة)

غير  حدودة و  لتشقيع  نفصل
في  ملحكمة)) تم  إليد ع  لق1نشني 
21) بريل))) يشم) بإنزك1ن  (  البتد ئية)

2122)تحت رقم)752 .
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 STE HOUSSA LOGISTIQUE
ET TRANSPORT SARL

ع1م) جمع  بمقت�شى  حضر 
تم)) ( ( (2122 (/ (12/ (16  ستثن1ئي يشم)

بمقر  لشركة  ملص1دقة على  1 يلي):
تفشيت  لسيد  دنشب  حمد 0) (-
511)حصة للسيد  سمشح  سم1عيل

تعين  لسيد  سمشح إسم1عيل) ( (-
 س1عد  سير)))

-))تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة)
إلى  لشركة ذ ت  ملسشولية  ملحددة

-)تحين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)
ملال ة  لتغير ت  ملحدث

ب1ملحكمة)) وضع   إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1تزك1ن في)))21/04/2022                                

تحت رقم)778.
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 STE STEPHACO  SARL
ع1م) جمع  بمقت�شى  حضر 
تم)) ( ( (20/04/2022 يشم)  ستثن1ئي 

بمقر  لشركة  ملص1دقة على  1 يلي:

-)تفشيت  لسيد   جشض  صطفى)

0)511)حصة للسيد   جشض رشيد.

-))تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة)

إلى  لشركة ذ ت  ملسشولية  ملحددة.

-)تحين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)

ملال ة  لتغير ت  ملحدث.

ب1ملحكمة)) وضع   إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لعيـشن في)))26/04/2022                               

تحت رقم)1173/2022.
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 STE TRANSLATEN SARL
RC N°39883

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

2122-13-18تم وضع  حضر  لجمع)

 لع1م يحمل  لخص1ئص  لت1لية)):

•)تمت  ستق1لة  لسيد  لعنب علي))

كمسير  لشركة.

عبد) رفقشن  تعيين  لسيد  تم  (•

رقم) لبط1قة  لشطنية   الله  لح1 ل 

JC35811)كمسير وحيد))للشركة.

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  لقد 

يـشم بعيشن    ملحكمة  البتد ئية 

18)أبريل2122)تحت رقم)22/1074.
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Société IFISS AUTO SARL
بمقتضـى  لجمع  لع1م  لغير)

(،23/03/2022 في)  لع1د1  ملؤرخ 

تقرر) (IFISS AUTO SARL لشركة)

 1يلي:

رقم) تغيير  ملقر  الجتم1عي  ن 

سشق  ملتالشي1ت  د يم  يت) (63
سشق) (46 رقم)  لش811510) لى 

 ملتالشي1ت  د يم  يت  لش0)81151.
4) ن  لق1نشن) تغيير  لفقرة)

 ألس1�شي.

تحديت  لق1نشن  ألس1�شي)

للشركة.

وقد تْم) إليد ع  لق1نشني بمكتب)

 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بإنزك1ن)

بت1ريخ))2022/04/22تحت رقم)788.
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 SOCIETE »ISMACOM«

S.A.R.L A.U

 AU(CAPITAL(DE  8.000.000

DHS

  SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 BIRANZARAN(N° 348. TAN

TAN

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
بمقت�شى  حضر  لجمع)

) ملؤرخ)  الستثن1ئي للشريك  لشحيد)

لشركة)) (2122 ( 22) 1رس) بت1ريخ)

رأسم1له1)) م  ش.م  ( » سم1كشم«)

8.111.111)درهم رقم)348)ش1رع بئر)

 نزر ن ط1ن ط1ن))تقرر  1 يلي):

-)تحشيل  قر  لشركة  ن  لعنش ن)

بئر  نزر ن) ش1رع  (348 رقم)  لقديم 

رقم) ( ط1ن ط1ن إلى  لعنش ن  لجديد)

77)زنقة  لسعديين))ط1ن ط1ن))

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

هيئة  ملحكمة) لدى   لضبط 

عدد))) ( تحت) ( بط1ن ط1ن) (  البتد ئية)

79/2022)بت1ريخ)))19) بريل)2122.
 ن أجل  لنسخة و لبي1ن)

عـن  لـمسير)
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  STE NOVA SOLUTION

SARL

 لسجل  لتج1ر1  23965

تعديل
بمقت�شى عقد عرفي  حرر بت1ريخ)

2022/04/13)قرر  1 يلي:))))

رقم) تحشيل  قر  لشركة  ن  (-

تجزئة  رك1نة  يت  لش0  لى) ( د 0) (31

 لعنش ن))رقم)982) لحي  لصن1عي  يت)

 لش0.

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

ب1لسجل) تسجيل  لشركة  تم 

 811 رقم) تحت  ( ب1نزك1ن)  لتج1ر1 

بت1ريخ)2022/04/26.
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 SOBICOB SARL A U شركة

 لسجل  لتج1ر1 : 9917/   ك1دير

إعالن عن تعديل
بت1ريخ) بمقت�شى  حضر  حرر 

قرر  لجمع  لع1م) (2122 21) 1رس)

 الستثن1ئي لشركة)))))))

 » SOBICOB  SARL A U(«(:(1 يلي 

–)تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة)

إلى  لعنش ن  لت1لي:)

زنقة ج1بر  بن حي1ن) رقم و466)

 لهدى  ك1دير.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

        2122 21) بريل) بت1ريخ) ب1ك1دير 

تحت  لرقم)119461. 
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AMANE FILAHA SARL.AU

شركة  حدودة  ملسؤولية 

 N°42 RDC(LOT(AL(MOKHTAR

 SOUSSI 2 EME(TRANCHE

.AGADIR

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

قرر  س1هم) (20/04/2022 بت1ريخ)

 لشركة  1 يلي:)

رأسم01  لشركة) –) لرفع  ن  (1

 4.614.111 درهم إلى) (111.111  ن)

درهم) (4.514.111 بإض1فة) درهم 

حصة  جتم1عية) (45.141 وإنش1ء)

جديدة ودلك ب1ملق1صة  ع  لحس1ب)

 لج1ر1 للشرك1ء.

تعديل  لق1نشن  ألس1�شي) (–2

للشركة

بكت1بة) تم  اليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

2122))تحت) 21)أبريل) ب1ك1دير بت1ريخ)

رقم)119487.
للخالصة و لتدكير)

قب01 حسن)
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8303 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

STE  FAST MOSK SARL  
بمشجب  حضر  لجمع  لع1م غير)
تقرر) (2022/04/05 بت1ريخ)  لع1د1 

 1يلي:
 111.111 زي1دة رأس  مل01  ن) (-
وذلك) درهم  (1.511.111 ( درهم  لى)
عبر) ( درهم) (1.411.111 بد ج  بلغ)

 لحس1ب  لج1ر1 للشرك1ء.
6-7) ن  لق1نشن) تغيير  لفقرة) (-

 ألس1�شي للشركة.
تلتزم  لشركة) -) لتشقيع  لبنكي:)
بتشقيع  لسيد  لكبير  حمد أو لسيد)

 لصيفي عبد هللا.
تحديت  لق1نشن  ألس1�شي) (-

للشركة
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية بإنزك1ن)
رقم) تحت  (26/04/2022 بت1ريخ)

.2022/802
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 STE EQUIPEMENT
AKHEMOUCH SARL AU

RC N°41143
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  حضر) تم  (14/03/2022
يحمل  لخص1ئص)  لجمع  لع1م 

 لت1لية:
تأسيس فرع جديد للشركة في) (•
 لعنش ن):)ش1رع  لحسن  لت1ني دني1)1 

بلشك)46) والد ت1يمة).
لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  لقد 
يـشم))) ب1لعيشن  ) البتد ئية   ملحكمة)

2122-14-18تحت رقم1071/22.
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  SAM’CAKE SARL
 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

رأسمـــ1له1 611.111 درهم
 قره1  الجتم1عي : رقم 115، عم1رة 

 لنشر،
ش1رع  لحسن  ألو0، حي  لدخلة، 

أك1دير
تأسيس فرع للشركة
تعيين  ديرة للفرع 

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)

بت1ريخ) للشركة  ملنعقد   إلستثن1ئي 

11/04/2022)تقرر  1يلي):

-)تأسيس فرع للشركة.

تم تأسيس فرع للشركة ب1لعنش ن)

 آلتي):)

31،) لط1بق  ألر�شي،)  ملحل رقم)
عم1رة رقم)17/د5،)رقم أ)95،)تيكش 1)

(،1-2 د-5س31،) لدفعة) إفشلكين 

إنزك1ن.

-)تعيين  ديرة للفرع.

درحم) تعيين  لسيدة  يت  تم 

س1 ية كمديرة للفرع وذلك ملدة غير)

 حدودة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية بأك1دير بت1ريخ)21/04/2022 

تحت رقم)119499.
للخالصة  لبي1ن
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السيدة فوزية السباعي 
 ملقر  إلجتم1عي: زنقة  لسشق 

قص1رية  لزركد1 رقم 8 أك1دير 

( ق1بل ب1ب 11 سشق  ألحد 

 ألسبشعي، أ سرن1ت).

إعالن عن فسخ عقد  لتسيير  لحر 
ألصل تج1ر1

بمشجب عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)

14)ين1ير)2122)تم فسخ عقد تسيير)

بزنقة) لألصل  لتج1ر1  لك1ئن   لحر 

 8 رقم) قص1رية  لزركد1   لسشق 

سشق  ألحد) (11 ب1ب) ( ق1بل  أك1دير)

في  لكية) أ سرن1ت))  ألسبشعي،)

فشزية  لسب1عي،) لح1 لة)  لسيدة 

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

 817 بزنقة) J281615،) لس1كنة 
36)حي  ملسيرة أك1دير و  ملسجلة) رقم)

ب1لسجل  لتج1ر1 تحت رقم)51571؛)

 ع  لسيد  صطفى  لدرك1و1،)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
رقم)J436365،) لس1كن بزنقة  لهيثم)
و  ملسجل) أك1دير  58) لخي1م  رقم)

ب1لسجل  لتج1ر1 تحت رقم)59341،)
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  RESTO IN SERVICE
رقم 16 ش1رع جنير 0 قط1ني 

 ك1دير
تأجير تسيير  ألصل  لتج1ر1 

تبع1 للعقد  لعرفي  ملؤرخ ب1ك1دير)
تحت) و  ملسجل  في24/03/2022)
 OR9208( 2022/REF( recette

رقم2122111118312167 
في)24/03/2022)تقرر  1 يلي):

بر يز  مثله1) ش1يكن  شركة  (-
لألصل) بصفته  1لك   لق1نشني 
رقم))))) ) إلق1 ة  (E112886 (  لتج1ر1.)
 لسيد ديميتريشس بروتشب1ب1س يشن1ني)

 لجنسية  لح1 ل للبط1قة
حق) سبيل  إليج1ر  على  أعطى 
تسيير  ألصل  لتج1ر1 ملدة سنتين  ن)
إلى)14/02/2024غير) (15/02/2022
تلق1ئي  لشركة) للتجديد  ق1بلة 
ق1نشني1)) إن سيرفيس  ملمثلة  ريسطش 
في شخص  لسيد  لشرف1و1  لحسين)
للبط1قة)  غربي  لجنسية  لح1 ل 

J237848لشطنية رقم 
قبل  ألصل  لتج1ر1) و لذ1 
لتحضير  لشجب1ت) بمحل   ملتعلق 
 لسريعة)) ملتش جد في  لعنش ن  لت1لي:)

-) حل رقم)311)ش1رع  نزك1ن  لحي)
 ملحمد1  ك1دير.
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   RESTO IN SERVICE شركة
رقم 16 ش1رع جنير 0 قط1ني  ك1دير

تأجير تسيير  ألصل  لتج1ر1 
تبع1 للعقد  لعرفي  ملؤرخ ب1ك1دير)
تحت) و  ملسجل  في24/03/2022)
رقم) (OR9208( 2022/REF( recette
 2122111118312167)في)03/24/)2122

تقرر 1يلي):
بروتشب1ب1س) ديميتريشس   لسيد 
لبط1قة) ح1 ل  يشن1ني  لجنسية 
بصفته) (E112886S رقم)  إلق1 ة 

 1لك لألصل  لتج1ر1.))
حق) سبيل  إليج1ر  على  أعطى 
سنتين) ملدة  تسيير  ألصل  لتج1ر1 
 ن)15/02/2022)إلى)14/02/2024 
تلق1ئي  لشركة للتجديد  ق1بلة  غير 

ريسطش إن سيرفيس  ملمثلة ق1نشني1)) (

في شخص  لسيد  لشرف1و1  لحسين)

للبط1قة)  غربي  لجنسية  لح1 ل 

  J237848((لشطنية رقم 
قبل  ألصل  لتج1ر1) و لذ1 

لتحضير  لشجب1ت) بمحل   ملتعلق 

 لسريعة)) ملتش جد ب1لعنش ن  لت1لي)):)

M 201  (T3حل رقم)28) فشد (-

ف1�شي بنسرك1و  ك1دير.
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YANAPI
 Société à responsabilité limitée

 Au capital social de CENT MILLE

(100 000) dirhams

إعالن تأسيس
بت1ريخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) تأسيس  تم  (،2122 18أبريل)

(SARL)) ميز ته1)  حدودة  ملسؤولية)

ك1لت1لي:)

 لتسمية:)ي1ن1بي ش م)

 لهدف:) لغرض  ن  لشركة

•)نشر  لبر جي1ت

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت) خد 1ت  (•

وتطشيره1

جميع  ملع1 الت) وبصشرة أعم،) (•

وغير  ملنقشلة،) ملدنية،)  ملنقشلة 

 لتج1رية،) مل1لية،) لصن1عية  ملتعلقة)

بغرض) غير  ب1شر  أو  بشكل  ب1شر 

 لشركة أو  لتي  ن  ملحتمل أن تعزز)

تطشيره1.
رأس  مل01:)111.111)درهم

 ملدة:)99)سنة

 لتسيير:)تسيير  لشركة  ن طرف:)

•) لسيد  ملهد1  لغس1�شي،) غربي)

لبط1قة  لتعريف) ح1 ل   لجنسية،)

 A712142لشطنية رقم 

ري1ض  الندلس) ب  و لق1طن 

قرطبة)7)حي  لري1ض  لرب1ط.

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني  (

26) بريل) بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)159781.

381 P



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8304

شركة تبوك ش.م.م
ste tabouk sarl

تأسيس شركة
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (2118 22)سبتمبر)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة على  لشكل)

 لت1لي):

 لتسمية):)شركة تبشك ش.م.م.

 لهدف):

وتلفيف  لفش كه  لج1فة) تعبئة 

و نتج1ت أخرى)؛

بيع وتشزيع  لبض1ئع  ملعبأة.

:) ملنطقة)  ملقر  الجتم1عي)

 لصن1عية ال زورن،)جم1عة   زورن،)

إقليم  لحسيمة.

 ملدة):)99)سنة  ن ت1ريخ تسجيله1)

في  لسجل  لتج1ر1.

 21.111 (:  لرأسم01  الجتم1عي)

211)حصة  ن فئة) درهم  قسم إلى)

111)درهم للش حدة.

:) لشركة يسيره1  لسيد)  لتسيير)

بشتق1بشت   حمد.

(: ب1لسجل  لتج1ر1) رقم  لتقييد 

.813
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ديش ن  ألست1ذ نشر  لدين سيطرو

 شثق

INSTITUT PRIVE TARGA- 

BENSLIMANE
SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

رأسم1له1 : 91.111 درهم 

 قره1  الجتم1عي :  لد ر  لبيض1ء

277، ش1رع بئر  نزر ن

 لسجل  لتج1ر1 رقم 348931

رسمي  حرر  ن) عقد  بمقت�شى 

سيطرو) نشر  لدين  طرف  ألست1ذ 

21) بريل) بت1ريخ)  شثق ب1لد ر لبيض1ء)

2122)تم  إلقر ر على  1 يلي):)

 لسيد سمير   ين ديشر1  لح1 ل)

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

بر دة زينب  و لسيدة  (BE677524

) لح1 لة لبط1قة  لتعريف  لشطنية) (
رقم)BE746549)ق1 ش  بتفشيت جميع)

حصصهم  الجتم1عية)»911)حصة«)

عزيز  ليعالو1  لح1 ل) إلى  لسيد 

رقم)) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

خريبش) ليلى  و لسيدة  (BH212316

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
.BH553452((رقم

د خل  لشركة) يمتلك1نه1   لتي 

INSTITUT PRIVE TARGA-(ملسم1ة 

BENSLIMANE SARL)و لتي ستصبح)

في  لك  ملفشت لهم1.

675)حصة)  لسيد عزيز  ليعالو1)

 جتم1عية.

و لسيدة ليلى خريبش)225)حصة)

 جتم1عية.

 ملجمشع):)911)حصة  جتم1عية.

تم تفشيت  لحس1ب  لج1ر1 لف1ئدة)
 لشرك1ء) لجدد  لسيد عزيز  ليعالو1)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
ليلى) و لسيدة  (BH212316 رقم)

لبط1قة  لتعريف) خريبش  لح1 لة 

.BH553452(لشطنية رقم 

 لتسيير):

 ستق1لة  لسيد سمير   ين ديشر1)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
رقم)BE677524) ن  لشركة  ملسم1ة)

INSTITUT PRIVE TARGA-«

كمسير) ( (»BENSLIMANE SARL

س1بق ثم تعيين  لسيدة ليلى خريبش)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
وحيدة) كمسيرة  (BH553452 ( رقم)

ملدة غير  حدودة.

تم تحيين  لنظ1م  لخ1ص ب1لشركة)

 ن حيث  ملشضشع و لرأسم01 و ملقر)

 الجتم1عي بدون أن يؤد1 إلى تأسيس)

شخص  عنش1 أخر.)

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)

 لق1نشني بكت1بة  لضبط لدى  ملحكمة)

 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)4) 11)

2122)تحت رقم)822923.
 ختصر  ن  جل  إلشه1ر

 ألست1ذ نشر  لدين سيطرو
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CENTRE TECHNIQUE 

AIT-OUSSALAH 
SARL AU

شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة 

لشريك وحيد

رأسم1له1 111.111.11 درهم

 قره1 : تجزئة  لنهضة 11 رقم 1917   

 لد خلة

I/-)تأسيـــس):)بمقت�شى عقد عرفي)

إحد ث) تم  (،18/04/2022 بت1ريخ)

ذ ت) لشـركـة   لق1نشن  ألس1�شي 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

 CENTRE (: 1/-) لتسميــة)

   TECHNIQUE AIT-OUSSALAH

SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)

لشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد

2/-) لهــدف):)تهدف  لشركة سش ء)

لحس1به1) خ1رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ1ص أو لحس1ب  لغير إلى):

بيع جميع  لتجهيز ت  اللكترونية)

جميع  لعملي1ت) كذلك 

 لصن1عية،) لتج1رية،) مل1لية  لتي له1)

عالقة  ب1شرة أو غير  ب1شرة ب1لهدف)

 إلجتم1عي.

تجزئة) ( 3/-) ملقر  الجتم1عي:)

 لنهضة)11)رقم)1917)-) لد خلة.

سنة  بتد ء) ن) (99 /-) ملــدة:) (4

ت1ريخ  لتأسيس  لنه1ئـي.

5/-)رأس  ملـ01):)حدد رأس  مل01 في)

 بلغ)111.111.11)درهم  قسم على)

1111)حصة  ن فئة)111)درهم

لف1ئدة  لسيد  لشريك) للش حـد  (

 لشحيد):) يت أص1لح  بر هيم)

6/-) لتسييـر):عهـد تسييـر  لشركـة)

أص1لح) :) يت  إلى  لسيد  لشحيد)

 بر هيم.

تبتـدئ  ن) (: 7/-) لسنـة  مل1ليـة)

ف1تـح ين1يـر وتنتهـي في)31)دجنبـر  ن كل)

سنـة.

لالحتي1ط) (5% (: 8/-) ألربــ1ح)

 لق1نـــشنـي.

II/-) إليــد ع  لق1نـشنـي):)تـم  إليـد ع)

 لق1نـشنـي ب1ملحكمـة  البتد ئية لشاليـة)

(، و د1  لذهب) (- جهـة  لد خلة)

   21/04/2022 بمدينـة  لد خلـة يـشم)

700/2022) لسجل) عـدد) تحـت 

 لتج1ر1 رقم)21351.
للنشر و لبي1ن«

1 C

 AMENAGEMENT

ENTRETIEN TRAVAUX
SARL AU

شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة 

لشريك وحيد
رأسم1له1 111.111.11 درهم

 قره1 : حي  ملسجد زنقة 6 رقم 4 

 لد خلة

I/-)تأسيـــس):)بمقت�شى عقد عرفي)

بت1ريخ))))))05/04/2022)،)تم إحد ث)

ذ ت) لشـركـة   لق1نشن  ألس1�شي 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.

 AMENAGEMENT(:1/-) لتسميــة

 ENTRETIEN TRAVAUX  SARL A

ذ ت) شـركـة  (ASSOCIE UNIQUE

 سؤولية  حدودة لشريك وحيد

2/-) لهــدف):)تهدف  لشركة سش ء)

لحس1به1) خ1رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ1ص أو لحس1ب  لغير إلى):

جميع  ألشغ01  لعمش ية.

جميع  لعملي1ت) كذلك 

 لصن1عية،) لتج1رية،) مل1لية  لتي له1)

عالقة  ب1شرة أو غير  ب1شرة ب1لهدف)

 إلجتم1عي.)

 3/-) ملقر  الجتم1عي:))حي  ملسجد)
زنقة)6)رقم)4)-) لد خلة.

سنة  بتد ء) ن) (99 /-) ملــدة:) (4  

ت1ريخ  لتأسيس  لنه1ئـي.
حدد رأس  مل01) (: رأس  ملـ01) (-/5

درهم  قسم) (111.111.11 في  بلغ)

 111 فئة) حصة  ن  (1111 على)

درهم للش حـد لف1ئدة  لسيد  لشريك)

 لشحيد):) يت ب1ج1 خ1لد.

6/-) لتسييـر):عهـد تسييـر  لشركـة)

إلى  لسيد  لشحيد):) يت ب1ج1 خ1لد.
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تبتـدئ  ن) (: 7/-) لسنـة  مل1ليـة)
ف1تـح ين1يـر وتنتهـي في)31)دجنبـر  ن كل)

سنـة.
لالحتي1ط) (5% (: 8/-) ألربــ1ح)

 لق1نـــشنـي.
II/-) إليــد ع  لق1نـشنـي):)تـم  إليـد ع)
 لق1نـشنـي ب1ملحكمـة  البتد ئية لشاليـة)
(، و د1  لذهب) (- جهـة  لد خلة)
   22/04/2022 بمدينـة  لد خلـة يـشم)
708/2022) لسجل) ( ( عـدد) تحـت 

 لتج1ر1 رقم)21363.
للنشر و لبي1ن

2 C

TMS NEGOCE
SARL AU

شـركـة ذ ت  سؤولية  حدودة 
لشريك وحيد

رأسم1له1 111.111.11 درهم
 قره1 : حي  ملسجد زنقة 6 رقم 4 

 لد خلة
I/-)تأسيـــس):)بمقت�شى عقد عرفي)
إحد ث) تم  (، (05/04/2022 بت1ريخ)
ذ ت) لشـركـة   لق1نشن  ألس1�شي 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.
 TMS NEGOCE (: 1/-) لتسميــة)
SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)
لشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد
2/-) لهــدف):)تهدف  لشركة سش ء)
لحس1به1) خ1رجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخ1ص أو لحس1ب  لغير إلى):
جميع  ألشغ01  لعمش ية)

جميع  لعملي1ت) كذلك 
 لصن1عية،) لتج1رية،) مل1لية  لتي له1)
عالقة  ب1شرة أو غير  ب1شرة ب1لهدف)

 إلجتم1عي.)
)حي  ملسجد) 3/-) ملقر  الجتم1عي:)

زنقة)6)رقم)4)-) لد خلة.
سنة  بتد ء) ن) (99 /-) ملــدة:) (4

ت1ريخ  لتأسيس  لنه1ئـي.
حدد رأس  مل01) (: رأس  ملـ01) (-/5
درهم  قسم) (111.111.11 في  بلغ)
 111 فئة) حصة  ن  (1111 على)
درهم للش حـد لف1ئدة  لسيد  لشريك)

 لشحيد):)لبحير عبد  لعزيز).

  6/-) لتسييـر):عهـد تسييـر  لشركـة)

إلى  لسيد  لشحيد):)لبحير عبد  لعزيز.

تبتـدئ  ن) (: 7/-) لسنـة  مل1ليـة)

ف1تـح ين1يـر وتنتهـي في)31)دجنبـر  ن كل)

سنـة.

لالحتي1ط) (5% (: 8/-) ألربــ1ح)

 لق1نـــشنـي.

II/-) إليــد ع  لق1نـشنـي):

ب1ملحكمـة) تـم  إليـد ع  لق1نـشنـي 

(- جهـة  لد خلة) لشاليـة   البتد ئية 

بمدينـة  لد خلـة) و د1  لذهب،)

عـدد))) تحـت  (25/04/2022 يـشم)

رقم)) 719/2022) لسجل  لتج1ر1 

.21379
للنشر و لبي1ن

3 C

 ملركز  لجهش1 لالستثم1ر)

جهة  لد ر  لبيض1ء-)سط1ت

 PIXEL CAR

SARL AU

عليه) عقد  ص1دق  بمقت�شى 

تم) ( ببرشيد) (31/03/2022 بت1ريخ)

ذ ت) لشركة  وضع  لنظ1م  ألس1�شي 

وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخص1ئص))) لت1لية):

PIXEL CAR SARL AU(:((لتسمية 

ذ ت) شركة   لصفة  لق1نشنية:)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد.

 لهدف  الجتم1عي:)كر ء) لسي1ر ت.

رأس  مل01:)حدد رأسم01  لشركة)

ع1د0) يد  في  درهم  (111.111 بمبلغ)

سبيحي)111.111)درهم.

سنة  بتد ء) ن) (99  ملدة:)

 لتأسيس  لنه1ئي.

 31 ين1ير إلى) (1 :) ن)  لسنة  مل1لية)

ديسمبر  ن كل ع1م.

 ملقر  الجتم1عي):)د ر  ليعقشبي رقم)

144)حي ي1سمينة برشيد.

حق  لتسيير) أعطي   لتسيير:)

للسيد هش1م جفير ملدة غير  حددة.

تم  إليد ع) (:  إليد ع  لق1نشني)
 لق1نشني ب1ملحكمة  البتد ئية ببرشيد)
تحت رقم)382/2022)كم1 تم تسجيل)
بت1ريخ) ب1لسجل  لتج1ر1   لشركة 

14/04/2022)تحت عدد)16511.
4 C

SOCIÉTÉ FRINPACK
SARL AU

شركـــــــــــــــة ذ ت  ملسؤوليــــــــــــــة 
 ملحــــــــــــــدودة بشريـــــــــــك و حـــــــــــــد 
رأسم1لهــــــــ1 11.111,11 درهـــــم

 قره1  الجتم1عي: شـــ1رع  عركـــة 
أنـــش 0 رقـــم  16  لط1بـــق  ألرضـــي 

رقـــم 3 تطـــش ن.
عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــس

عرفــــي) عقـــــد  ملقتضيـــــ1ت  طبقــــ1 
بتطـــش ن،) (18/04/2022  ملــــؤرخ فــــي)
تأسيـــــس  لق1نـــشن  ألس1ســـي) تـــــم 
ذ ت  ملسؤوليـــة  ملحـــدودة) لشركـــة 

بشريـــك و حـــد ب1ملش صفـــ1ت  لت1ليــــة:
 Frinpack sarl(:(تسميــة  لشركـــــة

:) لشركـــة) أغــر ض  لشركـــة)
تأسســـت لألغـــر ض  لت1ليـــة):

) لبر جـــــة،) الستش1ر ت،)
و ألنشطـــــة  ملعلش 1تيــــة  ملختلفـــــة)

وبشكــل عــ1م  لعمليــ1ت  لتج1ريـة)
بأحــد  ألغــر ض)  مل1ليــة  ملرتبطــة 

 ملذكــشرة.
شـــ1رع  عركـــة)  ملقر  الجتم1عي:)
16) لط1بـــق  ألرضـــي) ( رقـــم) أنـــش 0 

رقـــم))3)تطـــش ن.
تحــــدد) لقــــد  (  لرأسمــــــــــــ01:)
(: قــــدره) فــــي  بلـــغ  رأسمــــ01  لشركــــة 
  111 إلى) ( 10.000،00)درهــــــم  قســـم)
لكـــل) درهـــم  (111 فئـــة) حصـــة  ــــن 

حصـــة  فشتـــة كـــم1 يلـــي):
 JACOBS PATRICK JEAN(لسيـــد 
 111 يصـــل  لى) ( (MARIE LOUIS

حصة  رقمـــة  ـــن)1) لـــى)111.
حــــــددت  ــــــدة  لشركــــــة) (:  ملـــــدة)
ت1ريــــخ) سنـــــــة  بتـــــــد ء) ــــــن  (99 فــــــي)

تأسيسهــــــ1.
يبـــدأ  ألو0) (:  لع1م  ملح1سبي)
فـــي  لش حــد) وينتهــي  ين1يـــر  شهـــر   ـــن 

و لثالثيــن  ــن شهــر دجنبـــر.

-) لتسييـــــــــــر):)لقـد أسندت صالحية)
 JACOBS إلى  لسيد:) تسيير  لشركة 

PATRICK JEAN MARIE LOUIS
كمسيـــرو حـــد ملــــدة غيـــــــر  حـــــــددة.)))))))))
تـــم  إليـــد ع  لق1نشنـــي لـــدى كت1بـــة)
ب1ملحكمـــة  البتد ئيـــة)  لضبـــط 
بتطـــش ن بت1ريـــخ)20/04/2022)تحــت)
رقــــم:1161)وتقييــد  لشركـــة ب1لسجــل)

 لتجــ1ر1 تحــت رقـم)31451
 قتطـــف  ـــن أجـــل  لبيـــ1ن و لنشـــر)

5 C

 ملركز  لجهش1 لالستثم1ر)

جهة  لد ر  لبيض1ء-)سط1ت

SAOUDI PLASTIQUE
SARL AU

عليه) عقد  ص1دق  بمقت�شى 
تم) ( ببرشيد) ( (22/03/2021 ( بت1ريخ)
ذ ت) لشركة  وضع  لنظ1م  ألس1�شي 
وحيد) لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخص1ئص))) لت1لية):
 SAOUDI PLASTIQUE(:(لتسمية 

SARL AU
ذ ت) شركة  (:  لصفة  لق1نشنية)

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد.
 لهدف  الجتم1عي:) ز لة  لتلشث)

و د رة  لنف1ي1ت.
رأس  مل01:)حدد رأسم01  لشركة)
يد  لكبير) في  درهم  (111.111 بمبلغ)

 لسعشد1)111.111)درهم.
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسيس  لنه1ئي.
 31 ين1ير إلى) (1 :) ن)  لسنة  مل1لية)

ديسمبر  ن كل ع1م.
 319 :) لبقعة)  ملقر  الجتم1عي)

بلشك  وه حي  لحسني برشيد
حق  لتسيير) أعطي  (:  لتسيير)
غير) ملدة  للسيد  لكبير  لسعشد1 

 حددة.
تم  إليد ع)  إليد ع  لق1نشني:)
 لق1نشني ب1ملحكمة  البتد ئية ببرشيد)
تحت رقم)394/2021)كم1 تم تسجيل)
بت1ريخ) ب1لسجل  لتج1ر1   لشركة 

24/03/2021)تحت عدد)14925.
6 C
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FOR NEGOCE

APOLLO EYEWEAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
ش1رع  كة زنقة  لسرو عم1رة رقم 

65 شقة رقم 11  لعيشن. ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 شقة 

رقم 11  لعيشن.، 71111،  لعيشن 
 ملغرب

APOLLO EYEWEAR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 رقم شقة 

رقم 11 - 71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41941

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.APOLLO EYEWEAR
:) الستير د) غرض  لشركة بإيج1ز)

و لتصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع  كة)
زنقة  لسرو عم1رة رقم)65)رقم شقة)

رقم)11 - 71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد حمزة  شغيث):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) حمزة  شغيث   لسيد 

سيد1  عروف) (53 رقم) ب1م  حي 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) حمزة  شغيث   لسيد 

سيد1  عروف) (53 رقم) ب1م  حي 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

12) 1رس)  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)865.

1I

CABINET BADREDDINE

GASTRO DREAM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ  سيرة 1  ق1 ة هني  لشقة 

رقم 1 ، 1،  ر كش  ملغرب

GASTRO DREAM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بين ش1رع 

 لشهد ء وزنقة  لق1دسية  لحي 

 لشتش1 - 4111  ر كش  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.39959

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 

أ1) درهم«) (2.511.111« قدره)

إلى) درهم«) (11.111.111«  ن)

(: طريق) عن  درهم«) (12.511.111«

أرب1ح أو عالو ت) أو  إد 1ج  حتي1طي 

إصد ر في رأس  مل01.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134866.

2I

STE ZIZ COMPTA

STE VITA NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE VITA NEGOCE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

 سرير  لرشيدية - 52111  لرشيدية 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.13885
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 ين1ير) (14 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
(ة)) شال1  ملهد1) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (333 وز ن)
أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

عص1م  قبشر بت1ريخ)14)ين1ير)2122.
عبد) (ة)) شال1  تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية) (334 وز ن)  لعزيز 
 ن أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)
ين1ير) (14 بت1ريخ) عص1م  قبشر  (ة))

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 29 بت1ريخ) ب1لرشيدية   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)161.
3I

TOP(MOROCCO(TOURS(&(EVENTS

 TOP MOROCCO TOURS &
EVENTS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 TOP(MOROCCO(TOURS &
EVENTS

ش1رع  حمد  لس1دس  ق1 ة 
 ركيد1 4 عم1رة س رقم 8 لط1بق 
2  ملحمدية  ملحمدية، 21111، 

 ملحمدية  ملغرب

 TOP(MOROCCO(TOURS &

EVENTS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 حمد  لس1دس  ق1 ة  ركيد41 

عم1رة س رقم8  لط1بق  لث1ني 

 ملحمدية - 21111  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31389

 14 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TOP (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MOROCCO(TOURS(&(EVENTS

وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

،حجشز ت) و آلسف1ر) للسي1حة 

ب1لخ1رج) و  د خل  ملغرب  للفن1دق 

،تد كرللطير ن

كر ء) لسي1ر ت و لح1فالت)،تنظيم)

و) و  لثق1فية   لتظ1هر ت  لري1ظية 

د خل  ملغرب)  لرحالت  لسي1حية 

بميد ن) و خ1رجه و كل  1له عالقة 

 لسي1حة.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 حمد  لس1دس  ق1 ة  ركيد41 

رقم8) لط1بق  لث1ني) س  عم1رة 

 ملحمدية)-)21111) ملحمدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: س1هل)  لسيدة  له1م 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) س1هل   لسيدة  له1م 
تجزئة السيسط1  لرقم)416) ملحمدية)

21111) ملحمدية  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) س1هل   لسيدة  له1م 
تجزئة السيسط1  لرقم)416) ملحمدية)

21111) ملحمدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)773.

4I

STE AGEFICO SARL

RAYAN PROVEIDOR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 ش1رع عمر  لخي1م  لط1بق  لث1ني 

رقم 4 ، 91111، طنجة  ملغرب
RAYAN PROVEIDOR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لعلش1 
زنقة 7 رقم 3 بيس بنديب1ن - 91111 

طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.63737

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 RAYAN ذ ت  لشريك  لشحيد)
رأسم1له1) PROVEIDOR) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 3 رقم) (7  إلجتم1عي حي  لعلش1 زنقة)
بيس بنديب1ن)-)91111)طنجة  ملغرب)
تحقق  لهدف  لذ1) لم  (: (0 نتيجة 

أسست  ن أجله.
حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 لعلش1 زنقة)7)رقم)3)بيس بنديب1ن)-)

91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

أس1 ة  سبشعن)  لسيد(ة))
حي  لعلش1) عنش نه( )) و   لبقيش1 
3 91111)طنجة  ملغرب) 7)رقم) زنقة)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252944.

5I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MAYORI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي  لفتح س1حة  لنيل رقم 61 

 لعيشن ، 71111،  لعيشن  ملغرب

MAYORI »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لشك1لة 1 

بلشك E رقم 793 - -  لعيشن   غرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.41267

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

ذ ت) شركة  ت1سيس  تقرر   1يلي:)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمشجب   لشحيد 

2022/04/19،) لنش1ط  الجتم1عي:)
رأسم01:)  شغ01  لبن1ء) ملتعددة.)

 1111 إلى) قـسم  درهم  (111111,11

حصة  ن فـئـة)111,11)درهم

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لشريك  لشحيد:) حمد  ملرو ني)

.(SH164444(

بند رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لتسيير و لتشقيع:)يعهد ن إلى  لسيد:)
 حمد  ملرو ني)(SH164444))ملدة غير)

 حدودة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1111.
6I

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE ANAS PEINTURE ET
DECORATION SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS
 LAKSAR( GUERCIF( ،( 35100،

GUERCIF MAROC
 STE ANAS PEINTURE ET

DECORATION SARL AU شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حرشة 

عر س جرسيف - 35111 جرسيف 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
2299

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 STE ANAS PEINTURE ET

.DECORATION SARL AU
:)- الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملختلفة و لبن1ء
- لشس1طة

- الستر د و لتصدير.

حرشة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
جرسيف) (35111 (- عر س جرسيف)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد ي1سين قش1ش):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) قش1ش  ي1سين   لسيد 
 35111 حي سيد1  ش�شى جرسيف)

جرسيف  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) قش1ش  ي1سين   لسيد 
 35111 حي سيد1  ش�شى جرسيف)

جرسيف  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بجرسيف بت1ريخ)18)أبريل)

2122)تحت رقم)1303/2022.
7I

TH CONSULTING

Z.H DOMAINE AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 Z.H DOMAINE AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 314 ش1رع 
 بر هيم  لرود ني  ق1 ة  لشف1ء 

 لط1بق 5  لشقة رقم 11  ع1ريف - 
21391  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541189

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Z.H (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DOMAINE AGRICOLE

غرض  لشركة بإيج1ز):) الستغال0)

 لفالحي.

 314 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  بر هيم  لرود ني  ق1 ة  لشف1ء)

(- 11) ع1ريف) 5) لشقة رقم)  لط1بق)

21391) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

511)حصة)  لسيد فؤ د حلشطي):)

بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد يشسف زي1ني)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) حلشطي  فؤ د   لسيد 

هشلند )3522)هشلند  هشلند .

عنش نه( )) زي1ني  يشسف   لسيد 

قط1ع)9)عم1رة)2) لشقة)8)ش1رع  ألرز)

حي  لري1ض)11111) لرب1ط  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) حلشطي  فؤ د   لسيد 

هشلند )3522)هشلند  هشلند 

عنش نه( )) زي1ني  يشسف   لسيد 

قط1ع)9)عم1رة)2) لشقة)8)ش1رع  ألرز)

حي  لري1ض)11111) لرب1ط  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821855.

8I

CAJF CO

 CLINIQUE NOUR

D›OPHTALMOLOGIE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CAJF CO

 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 13

casablanca maroc

 CLINIQUE NOUR

D›OPHTALMOLOGIE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 25 تجزئة 

غينيم1ر طريق جديدة - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.494815

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تحشيل) (2122 ين1ير) (24  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

جديدة) طريق  غينيم1ر  تجزئة  (25«

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)  -
زنقة نخيل و طريق) (28 ش1رع) (« إلى)

جديدة و زيس جميعة)-)21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821521.

9I

 كتب  ملشثق تشفيق أبشفر س

VIALANSOCHA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 كتب  ملشثق تشفيق أبشفر س

 ق1 ة   ليل  لط1بق  الو0 ش1رع 

 فرن1ج  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

VIALANSOCHA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بمر كش ، 
345  ملس1ر، طريق  سفي - 41111 

 ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.121119

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تم تحشيل) 16)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
طريق) 345) ملس1ر،) »بمر كش،)
41111) ر كش  ملغرب«) (-  سفي)
درب) ري1ض  لعروس  » ر كش،) إلى)
 41111  -  268 رقم) بشع1 ر  سيد1 

 ر كش  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134778.

11I

 لعيشن  ستش1ر ت

KHADAMAT TAIBA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 لعيشن  ستش1ر ت
رقم 31 ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا ، 

71111،  لعيشن  ملغرب
KHADAMAT TAIBA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 281 
ش1رع  لعر ق تجزئة 717 حي  لقدس 

- 71111  لعيشن  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.29211

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 أبريل) (19  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 KHADAMAT  لشريك  لشحيد)
 111.111 رأسم1له1) TAIBA) بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم)
حي) (717 تجزئة) ش1رع  لعر ق  (281
71111) لعيشن  ملغرب) (-  لقدس)
نتيجة 0):) لشركة لم تقم ب11 نش1ط).

و حدد  قر  لتصفية ب رقم)281 

ش1ر  لعر ق تجزئة)717)حي  لقدس)-)

71111) لعيشن  ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة))سال ة  ي�شي وعنش نه( ))

174)حي خط) زنقة ز وية  لشيخ رقم)
71111) لعيشن) 12) لعيشن)  لر لة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

 ملخ1برة و حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)

 ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1111.

11I

tob travaux divers

ISRADAM DISTRIBUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

tob travaux divers

حي ولي  لعهد زنقة  لليمشن رقم 

 لد ر 11  لعيشن  لعيشن، 71111، 

 لعيشن  ملغرب

 ISRADAM DISTRIBUTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 زو ر زنقة  نز1 رقم 12  لعيشن - 

71111  لعيشن  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.29353

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 29) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

ف1رس) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.111

29) 1رس) بت1ريخ)  ملحجشب  لدوم 

.2122
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (14 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1024/2022.

12I

fiduazizi

 CENTRE D›ETUDES ET
 DE RECHERCHES EN

 AFFAIRES STRATEGIQUE ET
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
 CENTRE D›ETUDES ET
 DE RECHERCHES EN

 AFFAIRES STRATEGIQUE ET
DEVELOPPEMENT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة  بن 
زهر رقم 12 حي  لفد ء زنقة  بن زهر 
رقم 12 حي  لفد ء 71111  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41865

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 CENTRE D’ETUDES ET  :
 DE RECHERCHES EN
 AFFAIRES STRATEGIQUE ET

.DEVELOPPEMENT

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الستش1ر ت  لق1نشنية.
:)زنقة  بن) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زهر رقم)12)حي  لفد ء)زنقة  بن زهر)
71111) لعيشن) حي  لفد ء) (12 رقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

ف1طمة  لزهر ء) لليلي)  لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

(: ف1طمة  لزهر ء) لليلي)  لسيدة 

1111)بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

ف1طمة  لزهر ء) لليلي)  لسيدة 
حي) (12 زنقة  بن زهر رقم) عنش نه( ))

 لفد ء)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

ف1طمة  لزهر ء) لليلي)  لسيدة 
حي) (12 زنقة  بن زهر رقم) عنش نه( ))

 لفد ء)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

23) 1رس)  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)803/2022.

13I

M2 BUSINESS

 CATERING FILMS
MARRAKECH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

M2 BUSINESS

 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE

 II(N°197 CM(DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CATERING FILMS MARRAKECH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة16 
 لط1بق 3 عم1رة 93  بش ب  ر كش - 

41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124263

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
.CATERING FILMS MARRAKECH
تنظيم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحفالت و  ملطعم  لجم1عي.
شقة16  (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
93) بش ب  ر كش)-) 3)عم1رة)  لط1بق)

41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  يت   ب1رك تشفيق):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
تشفيق)  لسيد  يت   ب1رك 
عم1رة) (3 شقة16) لط1بق) عنش نه( ))
41111) ر كش) 93) بش ب  ر كش)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
تشفيق)  لسيد  يت   ب1رك 
عم1رة) (3 شقة16) لط1بق) عنش نه( ))
41111) ر كش) 93) بش ب  ر كش)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (14 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134471.

14I

FIDUCIAIRE

شركة صوالي مروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 BD GENERAL KETTATNI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،

26000، SETTAT(MAROC

شركة صشال1  روك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  جمع 

 لخير  لشطر  الو0 رقم 831 سط1ت 

 جمع  لخير  لشطر  الو0 رقم 831 

سط1ت 26111 سط1ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7117

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

صشال1  روك).

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.

:) جمع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

831)سط1ت)  لخير  لشطر  الو0 رقم)

 831  جمع  لخير  لشطر  الو0 رقم)

سط1ت)26111)سط1ت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 251 (: عمر) سلمى  بن   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 751 (:  لسيد سيف  حمد أحمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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 لسيدة سلمى  بن عمر عنش نه( ))
جنر 0) إق1 ة  جنر 0  لكت1ني  ش1رع 
 لكت1ني)2)رقم)2) لط1بق  الو0 سط1ت)

26111)سط1ت  ملغرب.
أحمد) سيف  حمد   لسيد 
عنش نه( ))ش1رع جنر 0  لكت1ني إق1 ة)
جنر 0  لكت1ني)2)رقم)2) لط1بق  الو0)

سط1ت)26111)سط1ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة سلمى  بن عمر عنش نه( ))
جنر 0) إق1 ة  جنر 0  لكت1ني  ش1رع 
 لكت1ني)2)رقم)2) لط1بق  الو0 سط1ت)

26111)سط1ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ)  البتد ئية بسط1ت 

2122)تحت رقم)123/22.

15I

FOR NEGOCE

GROUPE MSAA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
ش1رع  كة زنقة  لسرو عم1رة رقم 

65 شقة رقم 11  لعيشن. ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 شقة 

رقم 11  لعيشن.، 71111،  لعيشن 
 ملغرب

GROUPE MSAA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 رقم شقة 

رقم 11 - 71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41939

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 23) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GROUPE MSAA
:) الستير د) غرض  لشركة بإيج1ز)

و  لتصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع  كة)
زنقة  لسرو عم1رة رقم)65)رقم شقة)

رقم)11 - 71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (111 (:  لسيد  ر د  لنج1ر)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
حي)  لسيد  ر د  لنج1ر عنش نه( ))
 الزهر ج ح)45)ب عم1رة)181)شقة)3 
 لشلفة)71111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
حي)  لسيد  ر د  لنج1ر عنش نه( ))
 الزهر ج ح)45)ب عم1رة)181)شقة)3 
 لشلفة)71111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
31) 1رس)  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)864.
16I

FOR NEGOCE

PAUSE DUNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE
ش1رع  كة زنقة  لسرو عم1رة رقم 

65 شقة رقم 11  لعيشن. ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 شقة 

رقم 11  لعيشن.، 71111،  لعيشن 
 ملغرب

PAUSE DUNE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 رقم شقة 

رقم 11 - 71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41177
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 PAUSE(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.DUNE
فندق) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 طعم و قهى.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع  كة)
زنقة  لسرو عم1رة رقم)65)رقم شقة)

رقم)11 - 71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 331 (:  لسيد  حمد س1لك لش 1ن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 331 (:  لسيد  سم1عيل  لكنت1و1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
341)حصة) (:  لسيد علين بش هير)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
س1لك  لش 1ن)  لسيد  حمد 
 82111 شب1ب) د  ب  (24 عنش نه( ))

ط1نط1ن  ملغرب.
 لسيد  سم1عيل  لكنت1و1)
رقم) ش1رع  لحسن  لث1ني  عنش نه( ))
71111) لعيشن) 21حي  لحسني)

 ملغرب.
عنش نه( )) بش هير  علين   لسيد 
 71111 حي  لفيد ) (19 رقم) (13 زنقة)

 لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) بش هير  علين   لسيد 
 71111 حي  لفيد ) (19 رقم) (13 زنقة)

 لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1132.

17I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 PRESTATION DE SERVICES

PLUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

 PRESTATION DE SERVICES

PLUS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 

2  كتب رقم 1 تجزئة  لزرقتشني ، 

بشعك1ز ، رقم 1193 ،  لط1بق  ألر�شي 

، - 41161  ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.58117

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تم تحشيل) 15)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

تجزئة) (1 2) كتب رقم) ») حل رقم)

(، (1193 رقم) (، بشعك1ز) (،  لزرقتشني)

41161) ر كش) (- (،  لط1بق  ألر�شي)

،) ملنطقة) (218 »رقم) إلى)  ملغرب«)

طريق) (، غ1نم) سيد1   لصن1عية 

آسفي،) لط1بق  لث1ني)،) كتب رقم)7 

،)-)41111) ر كش  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135196.

18I
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 لشتيش1  دريس

Sté B.R.C SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 لشتيش1  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
Sté B.R.C SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 
 لبن1ندة جم1عة قصر  لبجير - 
92151  لقصر  لكبير  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.2413

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تعيين) (2122 22) 1رس)  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد(ة))برو قي)

أحمد كمسير وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)237.
19I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 PRESTATION DE SERVICES
PLUS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
 PRESTATION DE SERVICES
PLUS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 
2  كتب رقم 1 تجزئة  لزرقتشني ، 

بشعك1ز ، رقم 1193 ،  لط1بق  ألر�شي 
، - 41111  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.58117
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 أبريل) (15 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
تفشيت  لسيد)(ة))بن بشعزيز  شني)
51)حصة  جتم1عية  ن أصل) ليند )
111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ف1نيس1)
إلشد1 ف1فلين بت1ريخ)15)أبريل)2122.
تفشيت  لسيد)(ة))بن بشعزيز  شني)
51)حصة  جتم1عية  ن أصل) ليند )
بن) (ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (111
أبريل) (15 بت1ريخ) بشعزيز  بن  بشعزيز 

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135196.
21I

STE AUCOGEST SARL

UNION MEDIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
UNION MEDIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لعم1رة 
رقم 55 ش1رع ين1ير حي  لد خلة - 

81111 أك1دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

51227
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.UNION MEDIC

شبه) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

صيدلية.

-)ب1ر  يديك01.

-) الستير د  لتصدير..

:) لعم1رة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- حي  لد خلة) ين1ير  ش1رع  (55 رقم)

81111)أك1دير  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 341 (: يشسف) بشك1ر1   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 331 (: عبيد  لر 1 هش1م)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 331 (:  لسيد تغيت عبد  لكريم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) يشسف  بشك1ر1   لسيد 

 81111 أورير) تهش رين  لش1طئ  حي 

أك1دير  ملغرب.

هش1م) عبيد  لر 1   لسيد 

تجزئة) أ  بلشك  (48 رقم) عنش نه( ))

 ملستقبل)81111)أيت  لش0  ملغرب.

عبد  لكريم) تغيت   لسيد 

11)  لعم1رة) رقم) عنش نه( )) لشقة 

31) ق1 ة تم1ن1رت حي بنسرك1و) رقم)

81111)أك1دير  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) يشسف  بشك1ر1   لسيد 

 81111 أورير) تهش رين  لش1طئ  حي 

أك1دير  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)119514.

21I

L2B CONSULTING

LES LILAS DE GAUTHIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
LES LILAS DE GAUTHIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 265 ، 

ش1رع  لزرقطشني ،  لط1بق 9 ، رقم 
92 265 ، ش1رع  لزرقطشني ،  لط1بق 

9 ، رقم 92 21111  لد ر لبيض1ء 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)15)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
،) لط1بق) ش1رع  لزرقطشني) (، (265«
92 265)،)ش1رع  لزرقطشني) 9)،)رقم)
 21111  92 رقم) (، (9 ،) لط1بق)
 لد ر لبيض1ء) ملغرب«)إلى)»49)،)ش1رع)
(، (6 ،)رقم) (3 ،) لط1بق) ج1ن جشريس)
(، ش1رع ج1ن جشريس) (، (49 غشتييه)
 21111 ،)غشتييه) (6 رقم) (، (3  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
13177- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.821874
22I

L2B CONSULTING

MDPI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
MDPI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 265 ، 
ش1رع  لزرقطشني ،  لط1بق 9 ، 

رقم 92 265 ، ش1رع  لزرقطشني ، 
 لط1بق 9 ، رقم 92 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)15)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
،) لط1بق) ش1رع  لزرقطشني) (، (265«
92 265)،)ش1رع  لزرقطشني) 9)،)رقم)
21111) لد ر)  92 رقم) (، (9 ،) لط1بق)
ش1رع) (، (49« إلى)  لبيض1ء) ملغرب«)
(، (6 ،)رقم) (3 ،) لط1بق) ج1ن جشريس)
(، ش1رع ج1ن جشريس) (، (49 غشتييه)
 21111 ،)غشتييه) (6 رقم) (، (3  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
821871- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.13292

23I

بروفيد خد 1ت  تعددة ش.م.م ش و

MOUSSA VIANDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

بروفيد خد 1ت  تعددة ش.م.م 
ش و

ش1رع  حمد د ود  ق1 ة بدرط1بق 
فشق  ر�شي رقم 3 تطش ن ، 93141، 

تطش ن  ملغرب
MOUSSA VIANDS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 الغر س  جمشعة  ق1 1ت بالي1 
 رتيل 2 شطر 2 عم1رة 19 ط1بق 3 

رقم 13 - 93111  رتيل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31413

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MOUSSA VIANDS
بيٌع) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

.
ٌ
وتشزيٌع) للحشم  لطرية

بجميٌع) م 
ٌ
ع1 ة،) لقي1 بصفة  و 

(،
ٌ
،) مل1لية

ٌ
ت  لصن1عية

ٌ
 لعملي1

،
ٌ
 لتج1رية

له1) غيٌر) ملنقشلة  لتي  و   ملنقشلة 
صلة  ب1شرة أو غيٌر) ب1شرة بهدف

نج1حه1 و)  لشركة قصد تحقيٌق)
تنميٌته1.

غيٌر) و  كل  السه1 1ت  ملب1شرة  و 
ٌ
 ملب1شرة بكل  الشك01  لق1نشنية

 ملت1حة..
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بالي1)  الغر س  جمشعة  ق1 1ت 
 3 ط1بق) (19 عم1رة) (2 2)شطر)  رتيل)

رقم)13 - 93111) رتيل  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيدة رحيمش  شطشط)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة رحيمش  شطشط عنش نه( ))
 ركب فض1ء ت  لسع1دة)2) جمشعة)
11)عم1رة)9)ط1بق)3)شقة)13 93111 

 رتيل  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة رحيمش  شطشط عنش نه( ))
 ركب فض1ء ت  لسع1دة)2) جمشعة)
11)عم1رة)9)ط1بق)3)شقة)13 93111 

 رتيل  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1121.
24I

fiduazizi

 INITIATIVES FOR
 PROGRAMS AND EVENTS

FOUNDATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
 INITIATIVES FOR PROGRAMS
 AND EVENTS FOUNDATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشحدة  جمشعة D رقم 19  لشقة 
19 تجزئة  لشحدة  جمشعة D رقم 

19  لشقة 19 71111  لعيشن 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41389

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 INITIATIVES FOR PROGRAMS

.AND EVENTS FOUNDATION
:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ب1در ت و  لخد 1ت  لشخصية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
19) لشقة) رقم) (D  لشحدة  جمشعة)
 D تجزئة  لشحدة  جمشعة) (19
71111) لعيشن)  19 19) لشقة) رقم)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد ي1سين ح1 يد):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد زكري1ء)قهش جي):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد ي1سين ح1 يد):)511)بقيمة)
111)درهم.

 لسيد زكري1ء)قهش جي):)511)بقيمة)
111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ح1 يد  ي1سين   لسيد 
حي  لكر�شي) زنقة  ريح1  (14 رقم)

83311) والد ت1يمة  ملغرب.
عنش نه( )) قهش جي  زكري1ء)  لسيد 
 11 رقم) زنقة  رك1ن  حي  لشنين1ت 

83311) والد ت1يمة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) قهش جي  زكري1ء)  لسيد 
 11 رقم) زنقة  رك1ن  حي  لشنين1ت 

83311) والد ت1يمة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
فبر ير) (16  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)450/2022.

25I

FLASH ECONOMIE

RIMA LI TAAMIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RIMA LI TAAMIR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 46 ش1رع 
 لزرقطشني  لط1بق 2  لشقة رقم 6 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541693
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 RIMA (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

. LI TAAMIR

:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.

46)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 لزرقطشني  لط1بق)2) لشقة رقم)6 - 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد كم01  لذهبي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد حميد  لذهبي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) كم01  لذهبي   لسيد 

لهر ويين) بشسله1م  لحش تة  دو ر 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( )) حميد  لذهبي   لسيد 

لهر ويين) بشسله1م  لحش تة  دو ر 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) كم01  لذهبي   لسيد 

لهر ويين) بشسله1م  لحش تة  دو ر 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

عنش نه( )) حميد  لذهبي   لسيد 

لهر ويين) بشسله1م  لحش تة  دو ر 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821671.

26I

 لشتيش1  دريس

 Sté MESBAH BROTHERS

MARBRE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 لشتيش1  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

 Sté MESBAH BROTHERS

MARBRE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 ألندلس  ج/د زنقة 21 رقم 15 

 كرر - 92151  لقصر  لكبير  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.1845

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 31) 1رس)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 صب1ح نجيب كمسير آخر

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)272.

27I

 لشتيش1  دريس

Sté B.R.C SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 لشتيش1  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

Sté B.R.C SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

 لبن1ندة جم1عة قصر بجير - 92151 

 لقصر  لكبير  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

2413

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 22) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
برو قي) عثم1ن  (ة)) تفشيت  لسيد)
 111 حصة  جتم1عية  ن أصل) (15
حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))أحمد برو قي)

بت1ريخ)18)فبر ير)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 15 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)237.
28I

L2B CONSULTING

SOLOFT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
SOLOFT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 265 ، 
ش1رع  لزرقطشني ،  لط1بق 9 ، 

رقم 92 265 ، ش1رع  لزرقطشني ، 
 لط1بق 9 ، رقم 92 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)15)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
،) لط1بق) ش1رع  لزرقطشني) (، (265«
92 265)،)ش1رع  لزرقطشني) 9)،)رقم)
21111) لد ر)  92 رقم) (، (9 ،) لط1بق)
ش1رع) (، (49« إلى)  لبيض1ء) ملغرب«)
(، (6 ،)رقم) (3 ،) لط1بق) ج1ن جشريس)
(، ش1رع ج1ن جشريس) (، (49 غشتييه)
 21111 ،)غشتييه) (6 رقم) (، (3  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
13292- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.821868
29I

PHYSIO 361

PHYSIO 360
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PHYSIO 360

 CENTRE(COMMERCIAL 40

 RESIDENCE(JAWHARA 1 ER

 ETAGE APPARTEMENT N°46

 HAD(SOUALEM ، 26402،

BERRECHID MAROC

PHYSIO 360 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز 

 لتسشق 41  إلق1 ة  لجشهرة شقة 

ب1لدور  ألو0 رقم 46 حد لسش لم 

برشيد - 26412 سط1ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

16459

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PHYSIO 361

:) لعالج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وإع1دة) و لعالج  لطبيعي   لحركي 

 لتأهيل  لشظيفي و لرع1ية  لصحية:.

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

41) إلق1 ة  لجشهرة شقة)  لتسشق)

حد لسش لم) (46 رقم) ب1لدور  ألو0 

برشيد)-)26412)سط1ت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(:  لسيدة  يم1ن  لبشحديش1)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  يم1ن  لبشحديش1)
عنش نه( ))إق1 ة بينينسشال عم1رة  وه)
د ر بشعزة  لنش صر  لبيض1ء) (11 رقم)

27223) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  يم1ن  لبشحديش1)
عنش نه( ))إق1 ة بينينسشال عم1رة  وه)
د ر بشعزة  لنش صر  لبيض1ء) (11 رقم)

27223) لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (16 بت1ريخ)  البتد ئية بسط1ت 

2122)تحت رقم)345.
31I

 لشتيش1  دريس

 Sté TRANS YOUSSEF
LAZAAR SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

 لشتيش1  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
 Sté TRANS YOUSSEF LAZAAR
SARL-AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  حطة 
 لقط1ر تجزئة بشلعيش رقم 21 - 

92151  لقصر  لكبير  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.2195

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)
 Sté TRANS YOUSSEF LAZAAR
ذ ت  سؤولية) شركة  (SARL-AU
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي  حطة  لقط1ر)
 92151  -  21 رقم) بشلعيش  تجزئة 
 لقصر  لكبير  ملغرب نتيجة لتشقف)

 لنش1ط.

و عين:
و) يشسف  ألزعر   لسيد(ة))
حش ة عدة درب  لحك1ز1) عنش نه( ))
رقم)23 92151) لقصر  لكبير  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
وفي  حطة) (2122 أبريل) (15 بت1ريخ)
 -  21 رقم) بشلعيش  تجزئة   لقط1ر 

92151) لقصر  لكبير  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)113.
31I

FIDUCIARE ECF

 NEW COMMUNICATION
COSMETICS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 NEW COMMUNICATION
COSMETICS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 5 زنقة 
دكسميد  لط1بق 1  لشقة 2 بن 
جدية -  21411  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541981
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 NEW COMMUNICATION

.COSMETICS
:) لتسشيق) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لتصدير و الستر د.

زنقة) (5 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بن) (2 1) لشقة) دكسميد  لط1بق)
-) 21411) لد ر  لبيض1ء) جدية)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 31.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 151 (: بلق1�شي  لطيب)  لسيد 
حصة بقيمة)15.111)درهم للحصة).

 151 (: حبيبة)  لسيدة  لبشش 
حصة بقيمة)15.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد بلق1�شي  لطيب عنش نه( ))
زنقة  لد ر  لبيض1ء) حي  لسالم 

13111)بن سليم1ن  ملغرب.
 لسيدة  لبشش حبيبة عنش نه( ))1 
ز وية ش1رع تيز1 أوسلي زنقة النطن1س)
عين) (11 شقة) ب  عم1رة  بريستجي1 
 لسبع)21591) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بلق1�شي  لطيب عنش نه( ))
زنقة  لد ر  لبيض1ء) حي  لسالم 

13111)بن سليم1ن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821851.
32I

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL

كيت تو واي تو موروكو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
 2ANGLE BD ANFA ET CLOS

 DE(PROVENCE ، 20220،
CASABLANCA MAROC

كيت تش و 1 تش  شروكش شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  45 زنقة 
عبد لق1در  فتكر  لط1بق 2  لرقم 4 
 لد ر لبيض1ء - 21461  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.424323

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2122)تقرر حل) 16)فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

كيت تش و 1 تش  شروكش  بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 إلجتم1عي  45)زنقة عبد لق1در  فتكر)

(- 4) لد ر لبيض1ء) 2) لرقم)  لط1بق)

21461) لد ر لبيض1ء) ملغرب نتيجة)

عدم  نج1ز  1 عملية تصدير  و) (: (0

 ستير د.
45)زنقة) و حدد  قر  لتصفية ب)

 4 2) لرقم) عبد لق1در  فتكر  لط1بق)

21461) لد ر لبيض1ء)  لد ر لبيض1ء)-)

 ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة))ي1سين ب1هم و عنش نه( ))
حي) (3 رقم) (7 زنقة) ش1دية  درب 

21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب) حسني)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 
 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):)45)زنقة)

 4 2) لرقم) عبد لق1در  فتكر  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)815719.

33I

omri compta sarl au

 ENTREPRISE EL KHATTABI
ET SON FILS- SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 ENTREPRISE EL KHATTABI

ET(SON(FILS- SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حم1عة 
 لزين1ت شقة 1 كم 21 طريق ثن1وية 
P4619 دو ر  لغزالن بجش ر  سجد 
 ملعر ج و ق1بل سد  بن بطشطة 
طنجة - 91151 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126229
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 ENTREPRISE EL KHATTABI ET

.SON FILS- SARL
:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 
(،  ن  لشركة هش أن تفعل لنفسه1)
ني1بة عن أطر ف ث1لثة أو في  ملش1ركة)
،)أو  ن قبل أطر ف ث1لثة)،)على حد)

سش ء
 ملغرب و لخ1رج:

-)أشغ01  لغش صين  إلنش1ئيين.
-نقل  لبض1ئع)؛

-)أعم01  ملشتري1ت  لع1 ة.
-)تأجير  ملحرك.

-)بيع جميع  عد ت  لبن1ء
-)أعم01  لطرق و لصرف  لصحي)

و لبستنة و لكهرب1ء)و ملي1ه و له1تف.
-)أعم01  لتطشير  لعق1ر1.

وتصدير) و ستير د  وبيع  شر ء) (-
وتجميع) وتجميع  وتحشيل  وتصنيع 

للجميع
 ملعد ت و ملش د و ألدو ت و ألث1ث)

 ملتعلقة بغرض  لشركة)؛
أو  ستغال0) حي1زة  أو  إنش1ء) (-
 ب1شر أو غير  ب1شر أو سعر إيج1ر أو)

إد رة أو تأجير جميع أ ش 0
و ملب1ني  لتي) و لفروع   لتج1رة 
شكل  ن) بأ1  يمكن  ستخد  ه1 
 ألشك01 أل1  ن  ألغر ض  ملذكشرة)

أعاله)؛
عنه1) ني1بة  و الستحش ذ  -) لثمن 

و لتر خيص) بر ء ت  الختر ع  لجميع 
و لعال 1ت  لتج1رية  لتي) و لعملي1ت 

تدخل فيه1
أو) تشغيله1  أو   شضشع  لشركة 
نقله1 أو  س1همته1 وكذلك نقل جميع)

تر خيص  لتشغيل.
جميع  لعملي1ت أو) وبشكل أعم:)
تنعكس) أو  تتعلق  ب1شرة   ألنشطة 

على  ل�شيء) ملذكشر أعاله)،)أو
 ن  ملحتمل أن تؤد1 إلى تف1قمه1)
وجه  لخصشص  لتمثيل) وعلى 

و ملش1ركة و لتج1رية و لصن1عية)،
و لعق1ر ت)  ألور ق  مل1لية 
و لتمشيل  لتي قد تسهل أو تعزز أو)

تطشر نش1ط  لشركة..
حم1عة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
21)طريق ثن1وية) 1)كم)  لزين1ت شقة)
بجش ر  سجد) دو ر  لغزالن  (P4619
بطشطة) سد  بن  و ق1بل   ملعر ج 

طنجة)-)91151)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 211 (:  لسيد  حمد  لخط1بي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 411 (:  لسيد  رو ن  لخط1بي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 411 (: حمزة  لخط1بي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد  لخط1بي عنش نه( ))
طنجة) (5 رقم) (41 زنقة) حي  لع1لية 

91511)طنجة  ملغرب).
 لسيد  رو ن  لخط1بي عنش نه( ))
طنجة) (5 رقم) (41 زنقة) حي  لع1لية 

91511)طنجة  ملغرب).
 لسيد حمزة  لخط1بي عنش نه( ))
طنجة) (5 رقم) (41 زنقة) حي  لع1لية 

91511)طنجة  ملغرب).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لخط1بي عنش نه( ))
طنجة) (5 رقم) (41 زنقة) حي  لع1لية 

91511)طنجة  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3221.
34I

ALCALMA SARL

ALCALMA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALCALMA SARL
49 زنقة أنش 0  لط1بق  ألو0 ، 

91111، طنجة  ملغرب
ALCALMA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 49 زنقة 

أنش 0  لط1بق  ألو0 - 91111 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126511

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ALCALMA SARL
تقشم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لشركة د خل  ملغرب أو في  لخ1رج،)
بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر لحس1به1)
تقديم) يلي:) لحس1ب  لغيربم1  أو 
في  ج1الت  إلتص1الت،)  لخد 1ت 
 إلنترنيت و  لخد 1ت  ملقد ة للزبن1ء)
خال0 عملية  لتصدير ود خل) سش ء)
 لسشق  ملغربي.)خد ة  لزبشن،) ركز)
 إلتص1الت  لذ1 يقشم بتشفير،)بصفة)
غير  حدودة،) لدعم،) ملس1عدة،)
 إلستش1رة،) لتقنية،) لتسيير ن)
 لب1طن.) ع1لجة  ألعم01 ب1إلستع1نة)
د خل) خ1رجية  ملصنفة  بمص1در 
تتضمن)  لتع1قد  ن  لب1طن،) لتي 
للشركة  لتي)  لشظ1ئف  لد خلية 
ب1لزبن1ء) تشمل  لخد 1ت  ملرتبطة 

تقييم) كخد 1ت  ركز  إلتص01.)

أو) للزبشن  جشدة  لخد ة  ملقد ة 

 ملش طن.) ستقب01  ملك1مل1ت  له1تفية)

 ن  ختلف  لزبن1ء.) لتش صل  ع)

 لزبن1ء) ن أجل إدخ01  ملنتشج1ت و)

ملختلف) بعد  عن   لخد 1ت. ملر قبة 

للقي1م) و  لتدخل   ملؤسس1ت 

ب1لخد 1ت  ملطلشبة.) لحجز  ن أجل)

 لسي1ح و  لب1حثين عن خد ة  كتر ء)

تمثيل  لعال 1ت  لتج1رية)  لعق1ر ت.)

أو  ألحد ث و  ملن1سب1ت  ألجنبية في)
ربط  لف1علين  إلقتص1ديين)  ملغرب:)

و  لدوليين  ثل  ر كز)  لشطنيين 

و  ر كز  لبيع.) إلستش1رة،)  لشر ء)

 لدر سة،) لتدريب،) لتكشين  ملستمر)

عالقة  لزبشن.) تسيير  و  للشرك1ت،)

 لشر ء،) لبيع،) إلستير د،) لتصدير،)

تسيير  لعمل،) ألرشفة،)  لتصنيع،)

جميع  لخد 1ت،) كر ء)  لتشزيع،)

أشك01  لبي1ن1ت) جميع  بر جة 

 لرقمية و  لشس1ئط  ملتعددة على كل)

 1هش  علش 1تي و إلكتروني و تركيب)

أنش ع  لشبك1ت  ملعلش 1تية) جميع 

في  ج01) لبنك  لبي1ن1ت،) لخد 1ت 

و  لخد 1ت)  إلتص1الت،) إلنترنيت 

ذ ت  لقيمة  ملض1فة.)

:) لتأسيس،) ع1 ة) بصفة  و 

 لشر ء،) لكر ء،) لتسييرأو  ستغال0)

أو) جميع  ملؤسس1ت،) ملص1نع  على 

طرق  لتصنيع) جميع  و   لشرش1ت 

بر ءة  إلخترع،) لعال ة  لتج1رية،) أو 

و إلجر ء ت)  إلش1ر ت،) لتر خيص 

بهذه) و  ألجنبية  ملتعلقة   ملغربية 

 ألنشطة،)و كذ جميع  لعملي1ت  هم1)

ك1نت طبيعته1  ملرتبطة بشكل  ب1شر)

أو غير  ب1شر ب1لغرض  إلجتم1عي أو)

بأية أهد ف  م1ثلة أو  كملة له1 أو)

 لكفيلة بتسهيل  لقي1م به1.
زنقة) (49 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

91111)طنجة) (- أنش 0  لط1بق  ألو0)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد بشديح):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: هش1م  لكد ر1)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد بشديح عنش نه( ))51 
زنقة  نش 0)91111)طنجة  ملغرب.

 لسيد هش1م  لكد ر1 عنش نه( ))
 91111  159 زنقة  بن  لخزيمة رقم)

طنجة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد بشديح عنش نه( ))51 

زنقة  نش 0)91111)طنجة  ملغرب
 لسيد هش1م  لكد ر1 عنش نه( ))
 91111  159 زنقة  بن  لخزيمة رقم)

طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252995.
35I

L2B CONSULTING

FONCIERE DES LILAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
FONCIERE DES LILAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 11, 

زنقة عزيز بال0,  لط1بق 5 ,ش1رع 
 لزرقطشني  لرقم 11, زنقة عزيز 
بال0,  لط1بق 5 ,ش1رع  لزرقطشني 

21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)15)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

زنقة عزيز بال0,) لط1بق) (,11 » لرقم)
زنقة) (,11 ,ش1رع  لزرقطشني  لرقم) (5
عزيز بال0,) لط1بق)5),ش1رع  لزرقطشني)
إلى) 21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب«)
،) لط1بق) ،)ش1رع ج1ن جشريس) (49«
49)،)ش1رع ج1ن) 6)،)غشتييه) 3)،)رقم)
جشريس)،) لط1بق)3)،)رقم)6)،)غشتييه)

21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
13179- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.821871
36I

STOKALIM SARL

STOKALIM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STOKALIM SARL
 RUE LIBAN RESIDENCE

 ZANNOUBA RDC MAGAZIN
N° 6 ، 90000، TANGER(MAROC

STOKALIM SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة لبن1ن 

إق1 ة زنشبة  لط1بق  ألر�شي  حل 
رقم 6 - 91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.34393
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 31) 1رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) STOKALIM SARL) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
زنشبة) إق1 ة  لبن1ن  زنقة   إلجتم1عي 
 لط1بق  ألر�شي  حل رقم)6 - 91111 
صعشب1ت) (: (0 نتيجة  طنجة  ملغرب 

 1دية.
زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
زنشبة  لط1بق  ألر�شي) إق1 ة  لبن1ن 
 حل رقم)6 - 91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:
و)  لسيد(ة)) حمد  لبشعز و1 
عنش نه( ))42)ش1رع  بن تش رت  ق1 ة)

1 91111)طنجة  ملغرب) بشيزو شقة)
كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252934.
37I

EUROMED COMPTA-SARL

DIZAIBATI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DIZAIBATI شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 
 ملس1ر رقم 1116  لط1بق  لت1لت 
 لحي  لصن1عي  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124883

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DIZAIBATI
:) ق1ولة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و  الشغ01  لعمش ية).
عم1رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 ملس1ر رقم)1116) لط1بق  لت1لت  لحي)

41111) ر كش) (-  لصن1عي  ر كش)
 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد لحسن  يت ص1لح):)1.111 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

ص1لح) لحسن  يت   لسيد 
عنش نه( ))دو ر  كنغر ر  ص1دص  والد)

ت1يمة)83114) والد ت1يمة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ص1لح) لحسن  يت   لسيد 
عنش نه( ))دو ر  كنغر ر  ص1دص  والد)

ت1يمة)83114) والد ت1يمة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135187.
38I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SEFAX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SEFAX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 51 زنقة 

أبش بكر  لصديق  حل رقم 11 
 لط1بق  ألر�شي - 14111  لقنيطرة 

 لقنيطرة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

64581
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
.SEFAX(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

غرض  لشركة بإيج1ز):) خبزة
بيع  لحلشي1ت ب1لتقسيط

 مشن  لحفالت.
زنقة) (51 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
أبش بكر  لصديق  حل رقم)11) لط1بق)
 ألر�شي)-)14111) لقنيطرة  لقنيطرة.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد  حر رتي  صطفى)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد ص1خي حسن):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد ص1خي حسن عنش نه( ))61 

حي  ملشدة)11111) لرب1ط  ملغرب.
 لسيد  حر رتي  صطفى)
 14111 647) لحد دة) عنش نه( ))رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حر رتي  صطفى)
 14111 647) لحد دة) عنش نه( ))رقم)

 لقنيطرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)15) 1رس)

2122)تحت رقم)91723.
39I

M2 BUSINESS

DESCUBRIR MARUECOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 DESCUBRIR MARUECOS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : شقة 
6  لط1بق 1 عم1رة ح  ق1 ة  نس 

 ح1 يد 9 - 41111  ر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.89755

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2122)تقرر حل) 28)فبر ير)  ملؤرخ في)
شركة) (DESCUBRIR MARUECOS
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة)
ح  ق1 ة  نس) عم1رة  (1 6) لط1بق)
41111) ر كش  ملغرب)  -  9  ح1 يد)

نتيجة لعدم تحقيق غرض  لشركة.
و عين:

و) عبد  لع1لي  سهشلي   لسيد(ة))
عنش نه( ))شقة)6) لط1بق)1)عم1رة ح)
41111) ر كش)  ق1 ة  نس  ح1 يد)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
شقة) وفي  (2122 فبر ير) (28 بت1ريخ)
ح  ق1 ة  نس) عم1رة  (1 6) لط1بق)

 ح1 يد)9 - 4111) ر كش  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
14) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)133835.
41I

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL

غرناطي ايمو ماروك
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL KHALIL SARL
 2ANGLE BD ANFA ET CLOS

 DE(PROVENCE ، 20220،
CASABLANCA MAROC

غرن1طي  يمش  1روك شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  45 

زنقة عبد لق1در  فتكر  لط1بق 2 
 لرقم 4  لد ر لبيض1ء  45 زنقة 

عبد لق1در  فتكر  لط1بق 2  لرقم 4 
 لد ر لبيض1ء 21461  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.485211

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أبريل) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
ذ ت  لشريك  لشحيد غرن1طي  يمش)
 111.111 رأسم1له1)  1روك  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
عبد لق1در  فتكر  لط1بق) زنقة  (45 
زنقة) 4) لد ر لبيض1ء) 45) 2) لرقم)
 4 2) لرقم) عبد لق1در  فتكر  لط1بق)
21461) لد ر لبيض1ء)  لد ر لبيض1ء)
:) لح1لة  لصحية) (0 نتيجة   ملغرب 
على  جر ء) 1) تس1عده  لم  للمسير 

عملية بيع  و شر ء).
و حدد  قر  لتصفية ب  45)زنقة)
2) لرقم) عبد لق1در  فتكر  لط1بق)
 21461 4) لد ر لبيض1ء) ملغرب)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

نجيب  لغرن1طي)  لسيد(ة))
وعنش نه( ))39)زنقة جشن جشريس ط)
21161) لد ر لبيض1ء) كشتيي) (4 ش) (3

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و لشث1ئق)
عبد) زنقة  (45 (: ب1لتصفية)  ملتعلقة 
 4 2) لرقم)  لق1در  فتكر  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2122)تحت رقم)817128.
41I

BAHIJ CONSULTING SARL

BSB CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BAHIJ CONSULTING SARL
23 ش1رع ك1رنشط  لط1بق 4 رقم 1 ، 

91111، طنجة  ملغرب

BSB CONSULTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 21 ش1رع 

 لق1�شي عي1ض  لط1بق 1  لشقة 2 - 

91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126469

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BSB (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CONSULTING

-) نشطة) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 ركز  إلتص01.

تشصيل  لخد ة وإد رة  مللف1ت) (-

و ملك1مل1ت  لص1درة) و الستقب01 

وخد ة  لعمالء..

21)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 لق1�شي عي1ض  لط1بق)1) لشقة)2 - 

91111)طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد فيصل بشص1بشن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد فيصل بشص1بشن عنش نه( ))

سشق  ربع1ء) بشسله1م   ركز  شال1 

بشسله1م) 14314) شال1   لغرب)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد فيصل بشص1بشن عنش نه( ))

سشق  ربع1ء) بشسله1م   ركز  شال1 

بشسله1م) 14314) شال1   لغرب)

 ملغرب.



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8318

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252947.

42I

M2 BUSINESS

SARTI PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SARTI PLUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجلزئة 

 فت1ح  لخير 2 رقم 34  والد بلعكيد 
- 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124557

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SARTI (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

. PLUS
:) ق1و0 في) غرض  لشركة بإيج1ز)

تسيير  لخد 1ت و  ملطعم  لجم1عي.
تجلزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 فت1ح  لخير)2)رقم)34) والد بلعكيد)-)

41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد  قشير1  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: س1رتي  جيدة)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  قشير1  حمد عنش نه( ))
34) والد) 2)رقم) تجلزئة  فت1ح  لخير)

بلعكيد)41111) ر كش  ملغرب.
 لسيدة س1رتي  جيدة عنش نه( ))
34) والد) 2)رقم) تجلزئة  فت1ح  لخير)

بلعكيد)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  قشير1  حمد عنش نه( ))
34) والد) 2)رقم) تجلزئة  فت1ح  لخير)

بلعكيد)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134756.
43I

AUDINORD SARL

 MAJOROCCO
INTERNACIONAL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58،  لط1بق  لس1دس، إق1 ة 
لين1، ز وية ش1رع  حمد  لخ1 س، 

ش1رع ط1ن ط1ن وحي لبن1ن ، 
TANGER MAROC ،91111

 MAJOROCCO
INTERNACIONAL شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي س1حة 

 بر هيم  لرود ني ش1رع السين1  ق1 ة 
بيتهشفن 2،  لط1بف  لث1لث، رقم 82 

- 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126455

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
تسمية  لشركة  تبشعة)
بمختصر) عند  إلقتض1ء)
 MAJOROCCO (: تسميته1)

. INTERNACIONAL
:) ركز) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 تص01.
س1حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 بر هيم  لرود ني ش1رع السين1  ق1 ة)
بيتهشفن)2،) لط1بف  لث1لث،)رقم)82 

- 91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 GARCIA PULETJOSE  لسيدة)
ANTONIO : 111)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 GARCIA PULETJOSE  لسيدة)
دوس) عنش نه( )) (ANTONIO

هير 1ن1س)41711) شبيلية  سب1ني1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 GARCIA PULETJOSE  لسيدة)
دوس) عنش نه( )) (ANTONIO

هير 1ن1س)41711) شبيلية  سب1ني1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252933.
44I

SIGMA EXPORT

SIGMA EXPORT
شركة  ملس1همة

حل شركة

SIGMA EXPORT
 RUE DES ANGLAIS COTE 136

 VERLET(HANUN ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SIGMA EXPORT شركة 
 ملس1همة(في طشر  لتصفية)

 RUE 136 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 DES ANGLAIS Côté VERLET
HANUN - 20000  لد ر لبيظ1ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.46941

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 ين1ير) (12  ملؤرخ في)
 SIGMA EXPORT شركة  ملس1همة)
درهم) (211.111 رأسم1له1)  بلغ 
 RUE  136 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)
 DES ANGLAIS Côté VERLET
HANUN - 21111) لد ر لبيظ1ء)
إنخف1ظ  ستشى) (:  ملغرب نتيجة 0)

 بيع1ت  لبظ1ئع.
 136 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
 RUE DES ANGLAIS Côté VERLET
HANUN - 21111) لد ر لبيظ1ء)

 ملغرب.)
و عين:

و) ب1لق1سمي  أحمد   لسيد(ة))
11)زنقة جغفر  بن حبيب) عنش نه( ))
 21111 بشركشن) (11 شقة) (3 ط1بق)
(ة)) كمصفي)  لد ر لبيظ1ء) ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822117.

45I

L2B CONSULTING

FONCIERE DES LILAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
FONCIERE DES LILAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 49 ، ش1رع 
ج1ن جشريس ،  لط1بق 3 ، رقم 6 ، 
غشتييه 49 ، ش1رع ج1ن جشريس ، 
 لط1بق 3 ، رقم 6 ، غشتييه 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تعيين) (2122 فبر ير) (15  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 
ودغير1 سفي1ني سهيل كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
13181- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.821869
46I

GESTION ALJANOUB

 UNIVERSITE
 INTERNATIONALE DE

LAAYOUNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 
2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب
 UNIVERSITE INTERNATIONALE

DE LAAYOUNE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حج 
 حمد  لس1دس تجزئة  لشحدة 

بلشك D رقم 266  لعيشن - 71111 
 لعيشن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31597
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 UNIVERSITE INTERNATIONALE
رأسم1له1) DE LAAYOUNE) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (11.111.111
 إلجتم1عي  حج  حمد  لس1دس)

 266 رقم) (D بلشك) تجزئة  لشحدة 
71111) لعيشن  ملغرب) (-  لعيشن)
بتصفية) :) تف1ق  لشرك1ء) (0 نتيجة 

 لشركة.
ب  حج) حدد  قر  لتصفية  و 
 حمد  لس1دس تجزئة  لشحدة بلشك)
D)رقم)266) لعيشن)-)71111) لعيشن)

 ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  لجعفر1 
71111) لعيشن) عنش نه( )) لعيشن)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1134/2022.
47I

GESTION ALJANOUB

 HOPITAL PRIVE DE
 LAAYOUNE SAKIA EL

HAMRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 
2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب
 HOPITAL PRIVE DE LAAYOUNE

SAKIA EL HAMRA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشحدة بلشك D رقم 266  لعيشن - 
71111  لعيشن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.36513
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 HOPITAL PRIVE DE LAAYOUNE
SAKIA EL HAMRA) بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1) درهم  (1.111.111
 D بلشك) تجزئة  لشحدة   إلجتم1عي 
71111) لعيشن) (- 266) لعيشن) رقم)
:) تف1ق  لشرك1ء) (0 نتيجة   ملغرب 

بتصفية  لشركة.
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
(- 266) لعيشن) رقم) (D  لشحدة بلشك)

71111) لعيشن  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  لجعفر1 
71111) لعيشن) عنش نه( )) لعيشن)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1137/2022.
48I

H.MANAGEST

HANET COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HANET COMPANY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  جمشعة 
2 رقم 41 كشكي 118 - 46111  سفي 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.11269

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (HANET COMPANY
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
كشكي) (41 رقم) (2  إلجتم1عي  جمشعة)
46111) سفي  ملغرب نتيجة)  -  118

لعدم تحقيق  الهد ف  ملرتقبة.
و عين:

و) هر �شي  رشيد   لسيد(ة))
حي) 5) ن1ز0  لبلدية  عنش نه( ))
سيد1   ب1رك)46111) سفي  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
2122)وفي  جمشعة) 15)أبريل) بت1ريخ)
2)رقم)41)كشكي)118 - 46111) سفي)

 ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بآسفي   البتد ئية 

2122)تحت رقم)328.
49I

M2 BUSINESS

MEGA EFFECTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

M2 BUSINESS
 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE
 II(N°197 CM(DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MEGA EFFECTS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : تجزئة 
بركة  لبهجة رقم 27  سيف - 

41111  ر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.42181

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 فبر ير) (28 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (MEGA EFFECTS حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
تجزئة بركة  لبهجة رقم)27) سيف)-)
41111) ر كش  ملغرب نتيجة لعدم)

تحقيق غرض  لشركة.
و عين:

و)  لسيد(ة)) س1 ة  لش1فعي 
رقم) بركة  لبهجة  تجزئة  عنش نه( ))
41111) ر كش  ملغرب) 27) سيف)

كمصفي)(ة))للشركة.
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و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
تجزئة) وفي  (2122 فبر ير) (28 بت1ريخ)
بركة  لبهجة رقم)27) سيف)-)4111 

 ر كش  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
14) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)133834 .
51I

fiduazizi

DLIMI HAIGH SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
DLIMI HAIGH SERVICE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 
ش1رع أحمد ب1حنيني  لط1بق  لث1ني 
 جمشعة 64 د ر  لد خلة - 73111 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
21281

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DLIMI(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.HAIGH SERVICE
خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

سي1حية،)خد 1ت  ط1عم.
 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ب1حنيني  لط1بق  لث1ني) أحمد  ش1رع 
 73111 (- د ر  لد خلة) (64  جمشعة)

 لد خلة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد بشيكر حن1ن):)1.111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد بشيكر حن1ن):)1.111)بقيمة)
111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) حن1ن  بشيكر   لسيد 
حي) (112 رقم) يشسف  ش1رع  شال1 
 السم1عيلية)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) حن1ن  بشيكر   لسيد 
حي) (112 رقم) يشسف  ش1رع  شال1 
 السم1عيلية)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)654/2022.
51I

STE FIACCOF 

 PHARMACIE LA
PROVIDENCE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 PHARMACIE LA PROVIDENCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 261 د 
تجزئة  لبردعي  ملرجة و د ف1س ف1س 

31111 ف1س  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72345

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. PHARMACIE LA PROVIDENCE
غرض  لشركة بإيج1ز):)صيدلية.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)261 
ف1س) و د  تجزئة  لبردعي  ملرجة  د 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
عمرو) صالح  لدين  بن   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عمرو) صالح  لدين  بن   لسيد 
 9 شقة) عنش نه( )) ق1 ة  الصدق1ء)
صفرو) طريق  ب  مل1 شنية  (22 رقم)

31111)ق1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عمرو) صالح  لدين  بن   لسيد 
 9 شقة) عنش نه( )) ق1 ة  الصدق1ء)
صفرو) طريق  ب  مل1 شنية  (22 رقم)

31111)ق1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1892/22.
52I

fiduazizi

JOUDEBELLA COSMETICO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
 JOUDEBELLA COSMETICO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 

ش1رع أحمد ب1حنيني  لط1بق  لث1ني 

 جمشعة 64 د ر  لد خلة - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

21315

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.JOUDEBELLA COSMETICO

:) لتسشيق) غرض  لشركة بإيج1ز)

و ملنتج1ت) لجميع  ملعد ت   لع1م 

طب  ألسن1ن)  لطبية،) نتج1ت 

 لصيدالنية  لبيطرية.

 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ب1حنيني  لط1بق  لث1ني) أحمد  ش1رع 

 73111 (- د ر  لد خلة) (64  جمشعة)

 لد خلة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة سن1ء) زوز):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سن1ء) زوز   لسيدة 
حكم)1)زنقة)21)رقم)111) ب)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:



8321 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

عنش نه( )) سن1ء) زوز   لسيدة 
حكم)1)زنقة)21)رقم)111) ب)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)674/2022.

53I

CAJF CO

AKBO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 13

casablanca maroc
AKBO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 
طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة رقم 
9  ليسر ليس1سفة - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.139157

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2121 شتنبر) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
AKBO) بلغ) ذ ت  لشريك  لشحيد)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي تجزئة رقم)9) ليسر)
21111) لد ر  لبيض1ء) (- ليس1سفة)
 ملغرب نتيجة 0):)حل  بكر للشركة.

تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 21111 (- ليس1سفة) 9) ليسر  رقم)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

و) لحسن  كبشر   لسيد(ة))
س1قية) ش1رع  (5 جميلة) عنش نه( ))
21111) لد ر)  387 رقم) حمر ء)
 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 16 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821353.

54I

fiduazizi

DOWN-FULL-
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
 DOWN-FULL-CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 
ش1رع أحمد ب1حنيني  لط1بق  لث1ني 
 جمشعة 64 د ر  لد خلة - 73111 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

21283
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
تسمية  لشركة  تبشعة)
بمختصر) عند  إلقتض1ء)
DOWN-FULL- (: تسميته1)

.CONSTRUCTION
أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
لتشييد)  لهندسة  ملدنية  ملتنشعة 

 ملب1ني و ألعم01  لفنية.... لخ.
 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ب1حنيني  لط1بق  لث1ني) أحمد  ش1رع 
 73111 (- د ر  لد خلة) (64  جمشعة)

 لد خلة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد حمزة  لبط1ح):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: بشهروش1ن) عزيز   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) حمزة  لبط1ح   لسيد 
حي  شال1 رشيد  نطقة  لفيالت رقم)

18 71111) لعيشن  ملغرب.
 لسيد عزيز بشهروش1ن عنش نه( ))
حي  ملسيرة)2)زنقة و د  بي رور ق رقم)

17 73111) لد خلة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) حمزة  لبط1ح   لسيد 
حي  شال1 رشيد  نطقة  لفيالت رقم)

18 71111) لعيشن  ملغرب
 لسيد عزيز بشهروش1ن عنش نه( ))
حي  ملسيرة)2)زنقة و د  بي رور ق رقم)

17 73111) لد خلة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)655/2022.
55I

STE FIACCOF 

 STE MARBOU
CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

 STE MARBOU CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 44 
ش1رع  حمد سلش1 ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.3677

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تحشيل) (2122 ين1ير) (18  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
(- 44)ش1رع  حمد سلش1 ف1س) »رقم)
 428 31111)ف1س  ملغرب«)إلى)»رقم)

 31111 (- صفرو) بيل  عزوز  جن1ن 

ف1س  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

18) 1رس) بت1ريخ)  البتد ئية بصفرو 

2122)تحت رقم)230/22.

56I

FOR NEGOCE

 STE DES GRANDS

 SYSTEMES INFORMATISES

DU MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

ش1رع  كة زنقة  لسرو عم1رة رقم 

65 شقة رقم 11  لعيشن. ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 شقة 

رقم 11  لعيشن.، 71111،  لعيشن 

 ملغرب

 STE DES GRANDS SYSTEMES

 INFORMATISES DU MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  كة 
زنقة  لسرو عم1رة رقم 65 رقم شقة 

رقم 11  لعيشن 71111  لعيشن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41153

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 DES GRANDS SYSTEMES

.INFORMATISES DU MAROC
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وسيط) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
كر ء) لسي1ر ت.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
65)رقم)  كة زنقة  لسرو عم1رة رقم)
شقة رقم)11) لعيشن)71111) لعيشن)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة) (:  لسيد  لن1جي ح1تم)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: بك1س) عبد  لغني   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ح1تم   لسيد  لن1جي 
حي  شال1 رشيد) (121 رقم) م  بلشك 

71111) لعيشن  ملغرب.
 لسيد عبد  لغني بك1س عنش نه( ))
 114 رقم) تجزئة  ال ل  حي  لشحدة 

 ملر�شى)71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عبد  لغني بك1س عنش نه( ))
 114 رقم) تجزئة  ال ل  حي  لشحدة 

 ملر�شى)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1116.
57I

fudben

 EL MOUSSAOUI EL شركة
KLABILI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

fudben
-71ش1رع  ملسيرة  لن1ظشر، 62111، 

 لن1ظشر  ملغرب
 EL MOUSSAOUI EL شركة
KLABILI SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : زنقة 124 
رقم 115 تجزئة س1رة ع1ريض رقم 

2 - 62111  لن1ظشر  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.11147
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 16) 1رس) في)  ملؤرخ 
 EL MOUSSAOUI شركة) حل 
ذ ت) شركة  (EL KLABILI SARL
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (211.111
 إلجتم1عي زنقة)124)رقم)115)تجزئة)
س1رة ع1ريض رقم)2 - 62111) لن1ظشر)
في) في  نتيجة 0-عدم  لرغبة   ملغرب 
إستمر ر في هد   لنش1ط  م1 جعلن1 في)

حل وتصفية  لشركة
وتعيين  صف  لشركة..

و عين:
و)  لسيد(ة)) ر د  ملشس1و1 
 124 زنقة) (2 ع1ريض) عنش نه( ))
62111) لن1ظشر  ملغرب)  115 رقش)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)21) 1رس)2122)وفي زنقة)124 
رقم)115)تجزئة س1رة ع1ريض رقم)2 

- 62111) لن1ظشر  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)539-524.
58I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 PRESTATION DE SERVICES
PLUS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
 PRESTATION DE SERVICES
PLUS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

و عنش ن  قره1  الجتم1عي  حل رقم 

2  كتب رقم 1 تجزئة  لزرقتشني ، 
بشعك1ز ، رقم 1193 ،  لط1بق  ألر�شي 

، - 41161  ر كش .
تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.58117

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2122)تم تحشيل) 15)أبريل)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق1نشني للشركة  ن)»شركة)
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لشحيد«)

 ملحدودة«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135196.
59I

سش 1ستيل

SOMASTEEL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

سش 1ستيل
كم 16 طريق  لجديدة  والد عزوز ، 

21232،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
SOMASTEEL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: كم 

16 طريق  لجديدة  والد عزوز - - 
 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.142155
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 ين1ير) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
زي1دة  لرأسم01  الجتم1عي)  1يلي:)
درهم) (121.111.111,11 بمبلغ)
درهم) (181.111.111,11 لنقله  ن)
وذلك) درهم  (311.111.111,11 إلى)
حصة  جتم1عية) (561.111 بإصد ر)
درهم للش حدة) (111 جديدة  ن فئة)
خصم  ن  الحتي1طي  لق1نشني)

ُ
ت

(، وحس1ب1ت  ألرب1ح  ملحتجزة)
و بإصد ر) للشرك1ء) (

ً
وتخصص  ج1ن1

جديدة) حصة  جتم1عية  (641.111
عن) للش حدة  درهم  (111 فئة)  ن 

إد 1ج  لحس1ب1ت  لج1رية) طريق 

للشرك1ء.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)6:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ملقد 1ت

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لرأسم01  الجتم1عي

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)812217.

61I

BEL DEVELOPPEMENT

 BEL DEVELOPPEMENT

)(SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BEL DEVELOPPEMENT

13 زنقة  حمد  ملج1تي إق1 ة لز لب 

 لط1بق 1  لرقم 8  ملع1ريف ، 

21311،  لد ر لبيض1ء  ملغرب

 BEL(DEVELOPPEMENT (SARL

AU) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 13 زنقة 

 حمد  ملج1تي إق1 ة لز لب  لط1بق 

1  لرقم 8  ملع1ريف - 21311 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

527181

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 دجنبر) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BEL (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.(DEVELOPPEMENT (SARL AU

:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.



8323 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

زنقة) (13 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
لز لب  لط1بق) إق1 ة   حمد  ملج1تي 
 21311 (- 8) ملع1ريف) 1) لرقم)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: بن  ملير  شنعيم  حمد)  لسيد 
111)حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بن  ملير  شنعيم  حمد)  لسيد 
عم1رة) (8 زنقة) عنش نه( )) 1زوال 
 21211 2) لحي  لحسني) شقة) (62

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بن  ملير  شنعيم  حمد)  لسيد 
عم1رة) (8 زنقة) عنش نه( )) 1زوال 
 21211 2) لحي  لحسني) شقة) (62

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 28 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

دجنبر)2121)تحت رقم)816181.

61I

L2B CONSULTING

LES LILAS DE GAUTHIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

L2B CONSULTING
 Rue(Ahmed(El(Majjati,

 Résidence(les(Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
LES LILAS DE GAUTHIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 49 ، ش1رع 
ج1ن جشريس ،  لط1بق 3 ، رقم 6 ، 
غشتييه 49 ، ش1رع ج1ن جشريس ، 
 لط1بق 3 ، رقم 6 ، غشتييه 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 فبر ير) (15  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

ودغير1 سفي1ني سهيل كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

13178- رقم) تحت  (2122 أبريل)

.821873

62I

SIGMA MANAGEMENT PRO SARL AU

ROMA SOLUTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 SIGMA MANAGEMENT PRO

SARL AU

 APP 1, BD(FATIMA(ZAHRA,

 R›MILA(N° 37, MARRAKECH

 Marrakech، 40000، Marrakech

MAROC

ROMA SOLUTION شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 لسفلي تجزئة  عطى هللا رقم 2447 

 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124777

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ROMA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.SOLUTION

بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 أللش نيشم ب1لتقسيط.

:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لسفلي تجزئة  عطى هللا رقم)2447 

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: عبد  له1د1  بشن1جي)  لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  له1د1  بشن1جي)  لسيد 
حي) (17 بلشك) (421 رقم) عنش نه( ))
 لري1ض  سفي)46111)أسفي  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  له1د1  بشن1جي)  لسيد 
حي) (17 بلشك) (421 رقم) عنش نه( ))
 لري1ض  سفي)46111)أسفي  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134992.
63I

fudben

AZIR COLOR SARL شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

fudben
-71ش1رع  ملسيرة  لن1ظشر، 62111، 

 لن1ظشر  ملغرب
شركة AZIR COLOR SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  والد 
بشطيب طريق  زغنغ1ن رقم 145 
 لن1ظشر 62111  لن1ظشر  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.15237

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تم تحشيل) 14)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
طريق  زغنغ1ن) بشطيب  »حي  والد 

62111) لن1ظشر) 145) لن1ظشر) رقم)

 ملغرب«)إلى)»حي ت1 ط1ر تع1ونية  لبحر)
64) لن1ظشر) رقم)  ألبيض  ملتشسط 

62111) لن1ظشر  لغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)585.

64I

إئتم1نية)BKM)لإلرش1د ت

شركة موماد تجهيز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وف1ة شريك

إئتم1نية BKM لإلرش1د ت
رقم 11 تجزئة  ملركز ورز ز ت ، 

45111، ورز ز ت  ملغرب

شركة  ش 1د تجهيز شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 94 حي 

سيرو  ت1زن1خت - 45111 ورز ز ت 

 ملغرب.

وف1ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.6387

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2122)تم  إلعالم) 13)أبريل)  ملؤرخ في)

و) بشف1ة  لشريك  لحسين  ش 1د 

(
ً
تبع1 على  لشرثة  حصصه  تشزيع 

أبريل) (16 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2122)ب1لشكل  ألتي):

 لسيد(ة))بال  ش 1د)،)83)حصة).

 83 (، بشي1سين) شطش   لسيد(ة))

حصة).

 64 (، بشتزك1ت) عن1ية   لسيد(ة))

حصة).

 لسيد(ة))أدم  ش 1د)،)118)حصة).

 118 (،  لسيد(ة)) جمد  ش 1د)

حصة).

 54 (، صف1ء) ش 1د)  لسيد(ة))

حصة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18  البتد ئية بشرز ز ت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)147.
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afaqconseil

AL BOUROUJ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AL BOUROUJ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ق1 ة 

سن1ء رقم 3 ز وية ش1رع عال0 

 لف1�شي و طريق بال0  بن  لرب1ح - 

41111  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.45497

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

جش د1 ي1سين) (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (841

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (2.511

أبريل) (11 بت1ريخ) جش د1  حجيب 

.2122

جش د1 ي1سين) (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (831

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (2.511

أبريل) (11 عبد له1د1 جش د1 بت1ريخ)

.2122

جش د1 ي1سين) (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (831

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (2.511

يشنس جش د1 بت1ريخ)11)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135142.

66I

floralia

 فلوراليا ايمو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

floralia
 STEPHANE(MALLARME(RUE 5
 VAL FLEURI RES ATLAS IMMEU
 A(APPARTEMENT(N° 2 casa ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 فلشر لي1  يمش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 دينة  لرحمة 77 د ر بشعزة  لد ر 
 لبيض1ء - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.217125

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2121)تم تحشيل) 12)يشنيش)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
77)د ر بشعزة) »تجزئة  دينة  لرحمة)
 لد ر  لبيض1ء)-)21111) لد ر  لبيض1ء)
»ستيف1ن  1الر ي ش1رع) إلى)  ملغرب«)
ف01 فليشر1  ق1 ة أطلس  ملبنى أ) (5
شقة)DRC 2) لد ر  لبيض1ء)-)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 16 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

يشليشز)2121)تحت رقم)738251.
67I

FIDORO MULTI-SERVICES

JEFE IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
JEFE IMPORT EXPORT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنهضة 
11 - 73111  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

21125

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 JEFE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.IMPORT EXPORT

غرض  لشركة بإيج1ز):) لتج1رة في)

وفش كه  لبحر،) و نتج1ت   ألسم1ك 

 ستير د وتصدير..

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لنهضة)11 - 73111) لد خلة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بشلكرك)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بشلكرك   لسيد  حمد 

 لد خلة)73111) لد خلة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بشلكرك   لسيد  حمد 

 لد خلة)73111) لد خلة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 23 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)527.

68I

fudben

 IMMO-NIRMINE شركة

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

fudben

-71ش1رع  ملسيرة  لن1ظشر، 62111، 

 لن1ظشر  ملغرب

 IMMO-NIRMINE SARL شركة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : حي 

 ملط1ر  وندة إلشت رفم 32 - 62111 

 لن1ظشر  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.15739

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 21) 1رس)  ملؤرخ في)

 IMMO-NIRMINE SARL شركة)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

حي  ملط1ر  وندة)  قره1  إلجتم1عي 

62111) لن1ظشر)  -  32 رفم) إلشت 

في) 0-عدم  لرغبة  نتيجة   ملغرب 

في  ز ولة  لنش1ط)  إلستمر رية 

بحل إقد م  لفي1م  على  جعلن1    م1 

)و تصفية للشركة..

و عين:

  لسيد(ة)) ر د  ملشس1و1

 124 زنقة) (2 ع1ريض) عنش نه( )) و  (

62111) لن1ظشر  ملغرب)  115 رقش)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

بت1ريخ)16) 1رس)2122)وفي 1  ملط1ر)

 وندة إلشت رفم)32 - 62111) لن1ظشر)

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)533-523.
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REVISCONTROLE

IMPACT MOTORS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

REVISCONTROLE
 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
IMPACT MOTORS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
رقم 85  لحي  لصن1عي تيط  ليل 

 لد ر  لبيض1ء 29641  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
538173

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.IMPACT MOTORS
ببع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
أو  ملستعملة)  لعرب1ت  لجديدة 
أو  يك1نيك) إصالح  لسي1ر ت  و 

 لسي1ر ت.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تيط  ليل) 85) لحي  لصن1عي  رقم)
29641) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 211 (:  لسيد  لتحيفة  حمشد)
حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).

 لسيد  لتحيفة عبد  لسالم):)811 
حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لتحيفة  حمشد عنش نه( ))
تجزئة حد ئق  ملجبر ش1رع ف1س) (17
21151) لد ر  لبيض1ء) ك1ليفشرني1)

 ملغرب.
عبد  لسالم)  لسيد  لتحيفة 
حد ئق  ملجبر) تجزئة  (17 عنش نه( ))
21151) لد ر) ش1رع ف1س ك1ليفشرني1)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لتحيفة  حمشد عنش نه( ))
تجزئة حد ئق  ملجبر ش1رع ف1س) (17
21151) لد ر  لبيض1ء) ك1ليفشرني1)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819314.

71I

STE CISS SARL

STE O›HM BOIS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
 كتب 7 زنقة رقم 399  لط1بق 
 لت1ني تجزئة جنة  لزيتشن 1 بن 

سشدة ف1س  ك1تب  بر هيم  بعشت، 
31111، ف1س  ملغرب

STE O›HM BOIS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملكتب 

رقم 8 زنقة رقم 399  لط1بق  لث1ني 
تجزئة جنة  لزيتشن 1 بنسشدة ف1س 

- 31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72131

 13 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.O’HM BOIS
أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لنج1رة و أشغ01  لبن1ء) ملختلفة.
:) ملكتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
399) لط1بق  لث1ني) زنقة رقم) (8 رقم)
بنسشدة ف1س) (1 تجزئة جنة  لزيتشن)

- 31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: هر شش) عثم1ن   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد عثم1ن هر شش عنش نه( ))
ش1رع جدة  ق1 ة   1 هللا)39)حي  ال ل)

 لنرجس ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عثم1ن هر شش عنش نه( ))
ش1رع جدة  ق1 ة   1 هللا)39)حي  ال ل)

 لنرجس ف1س)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
25) 1رس) بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1557.
71I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

POLLO MAGICO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
إض1فة تسمية تج1رية أو شع1ر)

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

POLLO MAGICO »شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  جمع 

ب1ب  لبشغ1ز 2 بلشك C1 ،  لط1بق 

 ألو0 رقم 11 ، طنجة. طنجة 

91111 طنجة  ملغرب .

»إض1فة تسمية تج1رية أو شع1ر«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.116811

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تقرر) (2122 أبريل) (15 في)  ملؤرخ 

وهش:) للشركة  تج1ر1  شع1ر  إض1فة 

TOCANA

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3446.

72I

AMLAK GROUP INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

.34 ش1رع حسن  لصغير  لط1بق 3 ، 

21611،  لد ر  لبيض1ء أملغرب

AMLAK GROUP INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

غ1ند1، غ1ند1  ش0،  بنى 8، 

 لط1بق  لث1لث،  كتب رقم -8 - 

21151  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.196179

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

كنزة  لعر قي) (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))حمزة)

 لعر قي بت1ريخ)19)أبريل)2121.
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(ة)) حمد  لعر قي) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (2.111

2.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))حمزة)

 لعر قي بت1ريخ)19)أبريل)2121.

(ة)) حمد  لعر قي) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (3.995

4.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))حمزة)

 لعر قي بت1ريخ)19)أبريل)2121.

بن) كريمة  (ة)) تفشيت  لسيد)

شقرون)1.111)حصة  جتم1عية  ن)

أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

حمزة  لعر قي بت1ريخ)19)أبريل)2121.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821971.

73I

afaqconseil

OUVRAGE CONTRACTOR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OUVRAGE CONTRACTOR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 1199 

تجزئة كشكش ري1ض  ورك1 سيبع - 

41111  ر كش  غرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.75211

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)22)دجنبر)2121)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

1199)تجزئة كشكش ري1ض  ورك1) »رقم)

إلى) 41111) ر كش  غرب«) (- سيبع)

»تجزئة  برور ف1طنة  لط1بق)2) كتب)

رقم)29 - 41111) ر كش  غرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4238.

74I

 CAFE(PRAX(PARIS((SARL-AU)(/(ENSEIGNE: 

GARDEN ICE

CAFE PRAX PARIS SARL-AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CAFE(PRAX(PARIS (SARL-AU) /

ENSEIGNE: GARDEN(ICE

 LOTISSEMENT AIN CHOUBIK

 RUE 16, NUMERO 16, BMO،

50000، MEKNES(MAROC

 CAFE PRAX PARIS SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 

تج1ر1 رقم 4 ،  رج1ن حمرية برج 

 شال1 عمر،  ركب 21 غشت 

51111  كن1س  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

55971

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (12

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 CAFE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.PRAX PARIS SARL-AU

غرض  لشركة بإيج1ز):) قهى.

:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

،) رج1ن حمرية برج) (4 تج1ر1 رقم)

غشت) (21 عمر،) ركب)  شال1 

51111) كن1س  ململكة  ملغربية.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: يشنس  لد ود1)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد يشنس  لد ود1 عنش نه( ))
61)إيميل بشفيشن)82111) شنطشب1ن)

فرنس1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد يشنس  لد ود1 عنش نه( ))
61)إيميل بشفيشن)82111) شنطشب1ن)

فرنس1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1481.

75I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 AL MANZAH SMART
SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
 AL MANZAH SMART SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ملنزه،  لط1بق  ألر�شي عم1رة رقم 
1 ش1رع تشيسيت - 61111 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39211
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AL (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MANZAH SMART SERVICES

وكيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تحشيل  أل ش 0.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم) عم1رة   ملنزه،) لط1بق  ألر�شي 

وجدة) (61111 (- تشيسيت) ش1رع  (1

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رد ف   لسيد  حمد 

ش1رع عال0  لف1�شي تجزئة بنعبيد حي)

 لحديقة زنقة أ رقم4 61111)وجدة)

 ملغرب.

عنش نه( )) رد ف  إيم1ن   لسيدة 

بنعبيد) تجزئة  عال0  لف1�شي  ش1رع 

وجدة) (61111  15 حي  لحديقة رقم)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) رد ف   لسيد  حمد 

ش1رع عال0  لف1�شي تجزئة بنعبيد حي)

 لحديقة زنقة أ رقم4 61111)وجدة)

 ملغرب

عنش نه( )) رد ف  إيم1ن   لسيدة 

بنعبيد) تجزئة  عال0  لف1�شي  ش1رع 

وجدة) (61111  15 حي  لحديقة رقم)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)514.

76I



8327 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

EXIGO MARKETING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
EXIGO MARKETING شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 84 تجزئة 

 لعيشن 2 ش1رع  ململكة  لعربية 
 لسعشدية  ق1 ة  لعزيزية  لط1بق 

 الو0 رقم 11بطنجة. طنجة 91111 
طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126557

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 EXIGO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.MARKETING
تشفير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

خد 1ت تكنشلشجي1  ملعلش 1ت.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)84)تجزئة)
ش1رع  ململكة  لعربية) (2  لعيشن)
 لسعشدية  ق1 ة  لعزيزية  لط1بق)
 91111 11بطنجة.)طنجة)  الو0 رقم)

طنجة  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (:  لسيد  رو ن  حمد1)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  رو ن  حمد1 عنش نه( ))
زنقة  وروكش 1 رقم)39) ملصلى طنجة)

91111)طنجة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  رو ن  حمد1 عنش نه( ))
زنقة  وروكش 1 رقم)39) ملصلى طنجة)

91111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3541.
77I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE BATOULE OPTIQUE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 
71111،  لعيشن  ملغرب

STE BATOULE OPTIQUE »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

 ملستقبل  لبقعة رقم 18 - -  لعيشن 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.39955
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 ين1ير) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لشكل:شركة  حدودة  ملسؤولية)
وذ ت  لشريك  لشحيد  لتسمية:)
STE BATOULE OPTIQUE) ملشضشع)
هش  لقي1م) : لغرض  ن  لشركة 
ب1لعملي1ت  لت1لية ني1بة عنه1 وب1لني1بة)
عن أطر ف ت1لية في  ملغرب أو  لخ1رج)
صن1عة) صن1عة  لنظ1ر ت  لطبية  (:

و لنظ1ر ت)  لعدس1ت  لالصقة 
شر ء) و لبالستيكية   لزج1جية 
ب1لنظ1ر ت)  بيع1ت  ش د  لخ1صة 
 لشر ء،) لتشزيع،) الستير د،)
ع1 ة) بصفة   لتصدير،) لتج1رة 
ع1م) وبشكل  /) لتصدير   الستير د.)
جميع  ملع1 الت  لتج1رية و لصن1عية)
و لعق1رية) و ألور ق  مل1لية  و مل1لية 
 ملرتبطة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
ب1ألشي1ء) ملذكشرة أعاله أو  ن  ملرجح)
تحقيق  لتنمية) لص1لح  تكشن  أن 

وتطشير  لشركة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)-) ملقر  لرئي�شي للشركة:)تجزئة)
18) لعيشن) رقم)  ملستقبل  لبقعة 
 99 للشركة:هي) -) ملدة  ملحددة 
رأس) (- (تسعة وتسعشن سنة).) سنة)
في  بلغ) رأسم01  لشركة   مل01:حدد 
111 111.11درهم،) جزأ على)1111 
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 
 لش حدة.) قسم على:) لسيدة  لبتش0)
 عبيدو:1111)حصة)-)إد رة  لشركة:)
غير  حددة  ن) ملدة  تسيير  لشركة 
طرف  لسيدة  لبتش0  عبيدو)-) لسنة)
 31 إلى) ين1ير  ف1تح   الجتم1عية:) ن 

دجنبر.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ين1ير) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)170/2022.
78I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

VOLDAFSCA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

VOLDAFSCA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 84 تجزئة 

 لعيشن 2 ش1رع  ململكة  لعربية 

 لسعشدية  ق1 ة  لعزيزية  لط1بق 

 الو0 رقم 11بطنجة. طنجة 91111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126555

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.VOLDAFSCA

تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

قطع غي1ر  لسي1ر ت وش1حن1ت  لشزن)

 لثقيل  ع  الستير د و لتصدير..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)84)تجزئة)

ش1رع  ململكة  لعربية) (2  لعيشن)

 لسعشدية  ق1 ة  لعزيزية  لط1بق)

 91111 11بطنجة.)طنجة)  الو0 رقم)

طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (:  لسيدة رحيمش  لحمز و1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
رحيمش  لحمز و1)  لسيدة 

عنش نه( ))تجزئة  لنهضة رقم)163)ط)

3)ش1رع  لقدس طنجة)91111)طنجة)

 ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

رحيمش  لحمز و1)  لسيدة 
عنش نه( ))تجزئة  لنهضة رقم)163)ط)
3)ش1رع  لقدس طنجة)91111)طنجة)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3539.
79I

ACS CONSEILS

3s developpement
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ACS CONSEILS
 ق1 ة  حف1ظ زنقة  لجز ئر  لط1بق 

2 ، 26111، برشيد  ملغرب
3s developpement شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 91 زنقة 

سن1ء حي  لتيسير 1 - 26111 برشبد 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.14983
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
شركة) (ة)) تفشيت  لسيد)
smapdef 911)حصة  جتم1عية  ن)
أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

نشر  بشعد1 بت1ريخ)18)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (12 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2122)تحت رقم)367.
81I

SAHEL ETAB

 STE BIO AGRO AQUICOLE
DU S.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY
 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 STE BIO AGRO AQUICOLE DU

S.L شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشحدة بلشك د رقم 1462  لعيشن - 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41919

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BIO AGRO AQUICOLE DU S.L

تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

بن1ء) تربية  ألحي1ء) مل1ئية.)  ألسم1ك.)

لتربية  ألحي1ء) ق1رية  وتركيب  ز رع 

أجل  لتك1ثر  ملكثف)  مل1ئية  ن 

لألنش ع  لبحرية) و لتك1ثر  ملكثف 

وأنش ع  ملي1ه  لعذبة.)وب1ملثل)،)ستقشم)

زر عية) بتطشير  ش1ريع   لشركة 

وتسشيق) و كثفة  و سعة  لنط1ق 

 نتج1ت  ألنشطة لغرض  لشركة.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

1462) لعيشن)-)  لشحدة بلشك د رقم)

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 181.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 JOAQUIN MIRANDA (.  لسيد)

بقيمة) حصة  (CASTRO : 311

31.111)درهم للحصة).

 ANGEL NOGUEIRA  لسيد)

BARCIA : 311)حصة بقيمة)31.111 

درهم للحصة).

 ANTHONY DENNIS  لسيد)

FORDE : 311)حصة بقيمة)31.111 

درهم للحصة).

حصة) (451 (: بهي1) ليلى   لسيد 

بقيمة)45.111)درهم للحصة).

 451 (: ب1بشزيد) حفيظة   لسيد 

حصة بقيمة)45.111)درهم للحصة).

 JOAQUIN MIRANDA (.  لسيد)

بقيمة) (CASTRO( :( 300*100

31.111)درهم.

 ANGEL NOGUEIRA  لسيد)

BARCIA(:(300*100)بقيمة)31.111 

درهم.

 ANTHONY DENNIS  لسيد)

 31.111 FORDE(:(300*100)بقيمة)

درهم.

 لسيد ليلى بهي1):)451*111)بقيمة)

45.111)درهم.

(: ب1بشزيد) حفيظة   لسيد 

451*111)بقيمة)45.111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 JOAQUIN MIRANDA (.  لسيد)

 28187 CASTRO)عنش نه( )) سب1ني1)

 دريد  سب1ني1.

 ANGEL NOGUEIRA  لسيد)

 28187 عنش نه( )) سب1ني1) (BARCIA

 دريد  سب1ني1.

 ANTHONY DENNIS  لسيد)

 28187 عنش نه( )) سب1ني1) (FORDE

 دريد  سب1ني1.

 لسيدة ليلى بهي1 عنش نه( )) لدورة)

 قليم طرف1ية)12923)طرف1ية  ملغرب.

 لسيدة حفيظة ب1بشزيد عنش نه( ))

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 JOAQUIN MIRANDA (.  لسيد)

 28187 CASTRO)عنش نه( )) سب1ني1)

 دريد  سب1ني1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

11) 1رس)  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)693/2022.

81I

JURISTE INVEST

 COMPAGNIE DES ETUDES
 ET DES OPERATIONS
 COMMERCIALES ET

INDUSTRIELLES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

JURISTE INVEST
سيد1  ش ن  لجديد،  ملجمشعة 
6، زنقة 11، رقم 19 ، 21411، 

CASABLANCA MAROC
 COMPAGNIE DES ETUDES

 ET DES OPERATIONS
 COMMERCIALES ET

INDUSTRIELLES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة (في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 

بسمة 2 ،عم1رة 27  لط1بق 1 شقة 6 
عين  لسبع - 21451  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.347285

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 15) 1رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل 
 COMPAGNIE DES  ملحدودة)
 ETUDES ET DES OPERATIONS
 COMMERCIALES ET
رأسم1له1) INDUSTRIELLES) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (11.111,11
،عم1رة) (2 بسمة) إق1 ة   إلجتم1عي 
(- عين  لسبع) (6 شقة) (1 27) لط1بق)
21451) لد ر  لبيض1ء) ملغرب نتيجة)

0):)أصبح وضع  لشركة سلبي1.
إق1 ة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
شقة) (1 27) لط1بق) ،عم1رة) (2 بسمة)
6)عين  لسبع)-)21451) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.)
و عين:

و) حسن  أوس1لم   لسيد(ة))
34111) لعيشن) عنش نه( )) لعيشن)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821489.

82I

LE PREMIER CONSEIL

LUXYLOC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LUXYLOC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : طريق 

أوريكة كيلش تر رقم 11 دو ر 

 لحرك1ت ت1سلط1نت - 41111 

 ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.76883

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 21)دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (LUXYLOC

 111.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 

درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق)

أوريكة كيلش تر رقم)11)دو ر  لحرك1ت)

41111) ر كش  ملغرب) (- ت1سلط1نت)

وحدة) 0*تر جع  لع1ئد ت  نتيجة 

 ملن1فسة.

و عين:

 لسيد(ة)) حمد وحيد  ألفغ1ني و)

فرنس1 كمصفي) (. (. فرنس1) عنش نه( ))

(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

طريق) وفي  (2121 دجنبر) (21 بت1ريخ)

أوريكة كيلش تر رقم)11)دو ر  لحرك1ت)

ت1سلط1نت)-)41111) ر كش  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (17 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134581.
83I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ARDIA NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
ARDIA NEGOCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل 2 
قطعة 42 قطعة  ملشحدين زو غة 
بنسشدة ف1س - 31111 ف1س  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.66917
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)22) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
» ملحل)2)قطعة)42)قطعة  ملشحدين)
ف1س) (31111 (- زو غة بنسشدة ف1س)
 ملغرب«)إلى)»طريق عين  لشق عرفة)
(- ف1س) (7 59) كتب رقم) قطعة رقم)

31111)ف1س  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (12 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)944.
84I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LIDR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي  لفتح س1حة  لنيل رقم 61 
 لعيشن ، 71111،  لعيشن  ملغرب
LIDR »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 492 
بلشك د تجزئة  لشحدة - -  لعيشن 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.41213

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
ذ ت) شركة  ت1سيس  تقرر   1يلي:)
ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 
عرفي) عقد  بمشجب   لشحيد 
2022/04/15،) لنش1ط) بت1ريخ)
رأسم01:)  الجتم1عي:) ال ن و لحم1ية.)
 1111 إلى) قـسم  درهم  (111111,11

حصة  ن فـئـة)111,11)درهم
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
زريشح) شيم1ء)  لشريك  لشحيد:)

(SH138733(
بند رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لتسيير و لتشقيع:)يعهد ن إلى  لسيد:)
ملدة غير) ((SH142657)  شر د ب1د1)

 حدودة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1151.
85I

A.Y JURIS

CONTROLE INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

A.Y JURIS
 LOT(LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC

CONTROLE INVEST شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ملغرب 
 لعربي  أل 1نة 5 شقة رقم 3 تم1رة - 

12121 تم1رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

135135

 17 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 شتنبر)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CONTROLE INVEST

 CENTRE (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 DE DOMICILIATION ET

.TRAVAUX DIVERS

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 3 5)شقة رقم)  ملغرب  لعربي  أل 1نة)

تم1رة)-)12121)تم1رة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: قرعشش) نشفل   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) قرعشش  نشفل   لسيد 
قط1ع)23)بلشك أ رقم)34)زنقة  لصبير)

11111) لرب1ط) تم1رة) حي  لري1ض 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) قرعشش  نشفل   لسيد 
قط1ع)23)بلشك أ رقم)34)زنقة  لصبير)

11111) لرب1ط) تم1رة) حي  لري1ض 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

ين1ير) (15 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)127.

86I
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REVISCONTROLE

EMMA PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

REVISCONTROLE
 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC
EMMA PRIVEE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 H وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة

 أل ل  لط1بق  ألو0 ش1رع أوالد حدو - 
21461  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.444559
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 فبر ير) (19 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
خليل بنكير ن) (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (211
211)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ي1سين)

بنكير ن بت1ريخ)19)فبر ير)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)815166.
87I

LE PREMIER CONSEIL

HK AGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
HK AGENCY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشقة 
رقم 4  لط1بق  ألو0  ق1 ة  حالم 
حرف ب2 ش1رع  ال ير  شال1 عبد 

هللا - 41111  ر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.91767

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2121 نشنبر) (24  ملؤرخ في)
 HK شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 111.111 رأسم1له1) AGENCY) بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
4) لط1بق  ألو0  ق1 ة) رقم)  لشقة 
ش1رع  ال ير  شال1)  حالم حرف ب2)
41111) ر كش  ملغرب) (- هللا) عبد 
*تر جع  لع1ئد ت وحدة) (: (0 نتيجة 

 ملن1فسة.
و حدد  قر  لتصفية ب  لشقة)
4) لط1بق  ألو0  ق1 ة  حالم) رقم)
حرف ب2)ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا)

- 41111) ر كش  ملغرب.)
و عين:

و) خديجة  لسخ1و1   لسيد(ة))
ي1سمين  1جشريل) عنش نه( )) ق1 ة 
عم1رة أ  لشقة حرف ب  لسماللية)
(ة)) 41111) ر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ين1ير) (18 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)131861.
88I

LE PREMIER CONSEIL

HK AGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
HK AGENCY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لشقة 
رقم 4  لط1بق  الو0  ق1 ة أحالم 
حرف ب2 ش1رع  أل ير  شال1 عبد 

 للله - 41111  ر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.91767

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 18)دجنبر)  ملؤرخ في)

HK AGENCY)شركة ذ ت  ملسؤولية)

 111.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

4) لط1بق  الو0  ق1 ة) رقم)  لشقة 

ش1رع  أل ير  شال1) أحالم حرف ب2)

41111) ر كش  ملغرب) (- عبد  للله)

وحدة) 0*تر جع  لع1ئد ت  نتيجة 

 ملن1فسة.

و عين:

و) خديجة  لسخ1و1   لسيد(ة))

ي1سمين  1جشريل) عنش نه( )) ق1 ة 

عم1رة أ  لشقة حرف ب  لسماللية)

(ة)) 41111) ر كش  ملغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي  لشقة) (2121 دجنبر) (18 بت1ريخ)
أحالم) 4) لط1بق  الو0  ق1 ة  رقم)

عبد) ش1رع  أل ير  شال1  ب2) حرف 

 للله)-)41111) ر كش  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (14 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)132578.

89I

LAF CONSEIL

SCOTH CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

LAF CONSEIL

 LOTISSEMENT EL HAMED

 N262 EL(MAJJATIA(OULAD

 TALEB(CASABLANCA ، 20490،

CASABLANCA MAROC

 SCOTH CONSTRUCTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 17 س1حة 

ش1ر0 نيكش0  لط1بق  لس1بع ر قم2 

 لد ر  لبيض1ء - 21711  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.393145
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
(ة)) لصديق  يت) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (511  لط1لب)
أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))
عثم1ن ب1حمي بت1ريخ)21)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821891.

91I

EASY ACCOUNTING SERVICES

 EASY ACCOUNTING
SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

EASY ACCOUNTING SERVICES
 REGRAGA RESIDENCE LA

 CORNICHE APPARTEMENT N
 1 IMMEUBLE(N 2 RDC، 20050،

CASABLANCA MAROC
 EASY ACCOUNTING SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

ركر كة ٬ إق1 ة  لكشرنيش ٬ عم1رة 
2 ٬  لشقة رقم 1 - 21151  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
539133

 14 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 EASY (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.ACCOUNTING SERVICES
(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الستش1ر ت  إلد رية.
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ركر كة)٬)إق1 ة  لكشرنيش)٬)عم1رة)2 ٬ 
 لشقة رقم)1 - 21151) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 5.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة)  لسيد لباللي  ملهد1):)

بقيمة)11)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) لباللي  ملهد1   لسيد 
ن1نتير) (92111 ش1رع  لجمهشرية) (12

فرنس1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد لباللي  ملهد1 عنش نه( ))12 
ش1رع  لجمهشرية)92111)ن1نتير فرنس1
(- بت1ريخ) تم  إليد ع  لق1نشني ب-)

تحت رقم)-.

91I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

AKHOUAJI IMPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

AKHOUAJI IMPORT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 1 حي 

 لقدس إق1 ة 14 كالك�شي  لط1بق 
 ألو0 - 61111 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.22465

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (AKHOUAJI IMPORT
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 11.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)1)حي)
كالك�شي  لط1بق) (14 إق1 ة)  لقدس 
وجدة  ملغرب نتيجة) (61111 (-  ألو0)

للم تنجز أ1 نش1ط تج1ر1.
و عين:

و) فؤ د  خش جي   لسيد(ة))
تجزئة  ملنظر) (11 رقم) عنش نه( ))
ز يش  ململكة) (62911 ز يش)  لجميل 

 ملغربية كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
حي) (1 وفي) (2122 أبريل) (14 بت1ريخ)
كالك�شي  لط1بق) (14 إق1 ة)  لقدس 
وجدة  ململكة) (61111 (-  ألو0)

 ملغربية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)537.

92I

fiduciaire(douiri

NOURBAZ TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
NOURBAZ TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة رقم 
31 شقة رقم 8 زنقة  شال1  حمد 
 لشكيلي حس1ن  لرب1ط - 11121 

 لرب1ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159675

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.NOURBAZ TRAVAUX

:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و الشغ01  ملختلفة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)عم1رة رقم)

زنقة  شال1  حمد) (8 رقم) شقة  (31

 11121 (- حس1ن  لرب1ط)  لشكيلي 

 لرب1ط  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد عبد  لغني  لب1ز)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبد  لغني  لب1ز عنش نه( ))

1112) لقلعة) رقم) (1 حي  لهن1ء)

قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  لغني  لب1ز عنش نه( ))

1112) لقلعة) رقم) (1 حي  لهن1ء)

قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124141.

93I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE SADKI SERVICE
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE SADKI SERVICE SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بشتيك رقم 

3 في  ملركب  لتج1ر1 للهال0  الحمر 

 لر شيدية - 52111  لر شيدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15913

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. SADKI SERVICE SARL AU

تحشيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ال ش 0).

بشتيك) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
للهال0) في  ملركب  لتج1ر1  (3 رقم)

 52111 (-  الحمر  لر شيدية)

 لر شيدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8332

عنش نه( )) ن1دية  ص1دقي   لسيد 
و د  لدهب  لر شيدية) (46 فيال رقم)

52111) لر شيدية  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ن1دية  ص1دقي   لسيد 
و د  لدهب  لر شيدية) (46 فيال رقم)

52111) لرشيدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
تحت) (-  البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)

رقم)-.
94I

fiduciaire(amaali(sarl(ئتم1نية   علي ش.م.م 

DRINKAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ئتم1نية   علي ش.م.م 
amaali sarl

رقم 31  لط1بق  الو0 ش1رع  ال 1م 
 لبخ1ر1  ير ك بش رك1ن  ك1دير ، 

81141،  ك1دير  ملغرب
DRINKAV شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ق1 ة 

ت1فر وت بلشك ج شقة 14 حي  لهدى 
- 81171 أك1دير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
51191

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DRINKAV
حفر) (1- (: غرض  لشركة بإيج1ز)
3)تصدير و) (- -2) شغ01  لبن1ء)  الب1ر)

 ستير د).

:) ق1 ة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ت1فر وت بلشك ج شقة)14)حي  لهدى)

- 81171)أك1دير  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حمد  بر هيم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  حمد  بر هيم 
رقم)1226)حي  لسالم)81126)أك1دير)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  حمد  بر هيم 
رقم)1226)حي  لسالم)81126)أك1دير)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119475.
95I

PERTINENT CONSEIL

NTG HOLDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA(MAROC

NTG HOLDING شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عملية 

 لسالم  ج 5 عم1رة 31 رقم 8  أللفة 
- 21211  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
362267

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2116 أكتشبر) (25
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NTG (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.HOLDING
أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء) ملتنشعة.
عملية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لسالم  ج)5)عم1رة)31)رقم)8) أللفة)-)

21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) نجيب  ملجهد   لسيد 
 1 ب شقة) (123  ألزهر م س عم1رة)
 أللفة  لبيض1ء)21211) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نجيب  ملجهد   لسيد 
 1 ب شقة) (123  ألزهر م س عم1رة)
 أللفة  لبيض1ء)21211) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أكتشبر)2116)تحت رقم)616756.
96I

HANA COMPTA MAROC

»ERRADOU ESSAHEL«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

»ERRADOU ESSAHEL« شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ك1زة 2 

 لط1بق  لسفلي تجزئة  له1شمي 21 

سيد1 رح01 ش1طئ حد  لسش لم - 

26412 حد  لسش لم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

16535

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.»ERRADOU ESSAHEL«

*) نعش) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

أعم01) أو  أعم01  ختلفة  (* عق1ر1.)

 لبن1ء.)*) لتف1وض  لتج1ر1.

 2 :) ك1زة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 21  لط1بق  لسفلي تجزئة  له1شمي)

(- سيد1 رح01 ش1طئ حد  لسش لم)

26412)حد  لسش لم  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  سم1عيل  لرس1 ي):)2.511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

2.511)حصة) (:  لسيد عزوز دو ح)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  سم1عيل  لرس1 ي)

ش1طئ) رح01  سيد1  عنش نه( ))

26412)حد  لسش لم  ملغرب.

عنش نه( )) دو ح  عزوز   لسيد 

حد) (26412 ش1طئ) رح01  سيد1 

 لسش لم  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  سم1عيل  لرس1 ي)

ش1طئ) رح01  سيد1  عنش نه( ))

26412)حد  لسش لم  ملغرب.



8333 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2122)تحت رقم)413.

97I

LE LEGALISTE

 TRAVAUX ET

 EXPLOITATION

IMMOBILIERE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET

 BD ABDERRAHIM BOUABID A

 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 TRAVAUX ET EXPLOITATION

IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 17 

إق1 ة نهى شقة 12  م غ1 2 - 24111 

 لجديدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

19295

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 TRAVAUX ET EXPLOITATION

.IMMOBILIERE

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1,)أشغ01 عمش ية)؛

ت1جر.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)تجزئة)17 

إق1 ة نهى شقة)12) م غ1)2 - 24111 

 لجديدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: غ1نم  لطش ف)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) غ1نم  لطش ف   لسيد 

.- - - -

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) غ1نم  لطش ف   لسيد 

- - - -

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

12)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27714.

98I

EURODEFI MANAGEWELL

 AFRICA BUILD ENERGY &

SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

 AFRICA(BUILD(ENERGY &

SERVICES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 119, 

 BD(ABDELMOUMEN 2EME

 ETAGE(N°15 casablanca 20360

20360 -  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541967

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 AFRICA( BUILD( ENERGY( &

.SERVICES

:) لتطشير) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وإد رته1) حي1زة  لعق1ر ت  (،  لعق1ر1)

أعم01) (، وبيعه1) شر ء) لعق1ر ت  (،

تشييد  ملب1ني)،) ملششرة و لخبرة.

 BD ,119(:(عنش ن  ملقر  الجتم1عي

 ABDELMOUMEN 2EME ETAGE

 N°15 casablanca 21361 - 21361

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد حسن ص1لحي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: ر جي)  لسيد  ملصطفى 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ص1لحي  حسن   لسيد 

س) م  دي1ر  ملهتزه  إق1 ة  ليسس1فة 

21111) لد ر)  21 شقة) (2 عم1رة) (31

 ليض1ء) ملغرب.

ر جي عنش نه( ))  لسيد  ملصطفى 

حي  لنسيم تجزئة  لنسيم عم1رة)111 
رقم)8 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ص1لحي  حسن   لسيد 

س) م  دي1ر  ملهتزه  إق1 ة  ليسس1فة 

21111) لد ر)  21 شقة) (2 عم1رة) (31

 ليض1ء) ملغرب

ر جي عنش نه( ))  لسيد  ملصطفى 

حي  لنسيم تجزئة  لنسيم عم1رة)111 
رقم)8 21111)لد ر  ليض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)82218.
99I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SORETRAM SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE SORETRAM SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
 حمد 5 تنغير - 45811 تنغير 

 ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»411.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بتنغير   البتد ئية 

2122)تحت رقم)381.
111I

CABINET FICOR

BENEMO PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة  ألقحش ن إق1 ة  لن1س 

بشسجشر ، 21211،  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

 BENEMO PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 147 ش1رع 
 ملق1و ة  ق1 ة آفة  لط1بق  لت1ني 
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رقم 22 - 21211  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
534437

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BENEMO PRO
غرض  لشركة بإيج1ز):)*) إلنع1ش)
 لعق1ر1 بمختلف أشك1له إلى ج1نب)
أشغ01  لتجهيز و تهييئ  ألر �شي  ملعدة)

للبن1ء)
و  ألشغ01) أشغ01  لبن1ء) (* (

 لعمش ية  ملختلفة.
و) كر ء) ألر �شي  بيع،) شر ء،) (*

 لبن1ي1ت).
تشزيع،) و  تمثيل  شر ء،) بيع،) (*
 ستير د و تصدير  لسلع و  آللي1ت و)

 ش د أخرى
ج1نب  ألنشطة  ألخرى) *إلى 
بشكل) بنش1ط  لشركة   ملتعلقة 

 ب1شر أو غير  ب1شر،)
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)147)ش1رع)
 ملق1و ة  ق1 ة آفة  لط1بق  لت1ني رقم)

22 - 21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)1.111.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 5.111 (:  لسيدة بند وود لطيفة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 5.111 (:  لسيد  لحش تي  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة بند وود لطيفة عنش نه( ))
 21211 ك1لفشرني1) تجزئة  عب1بش  (15

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد  لحش تي  حمد عنش نه( ))

سيد1) (19 رقم) (2 تجزئة  نظرون1)

21211) لد ر  لبيض1ء)  عروف)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) حمزة   لسيد  لحش تي 

 21211 ك1لفشرني1) تجزئة  عب1بش  (15

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)814881.

111I

ETUDE Maître Reda BOULMANE

BRUMMELL MAJORELLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 ETUDE Maître Reda

BOULMANE

 IMM »Harmonie« 3 Angle

 Bd, Abdelkrim(El(Khattabi(et

 Av(Mansour(Eddahbi, 3ème

 étage(Appt 15, Guéliz، 40000،

Marrakech(Maroc

BRUMMELL MAJORELLE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 51 درب 

 لحم1م  ملش سين،  ملدينة - 41111 

 ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.84317

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)17)دجنبر)2118)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

»51)درب  لحم1م  ملش سين،) ملدينة)-)

41111) ر كش  ملغرب«)إلى)»فيال د1)

جليز) 27)ش1رع  لزرقطشني،)  ورنجي،)

- 41111) ر كش  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

(11 (16 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2119)تحت رقم)4459.

112I

شركة  ستأ نة  لحنص1لي ش.ذ.م.م.)ذ ت  لشريك)

 لشحيد

BOUNADI TRANS RAPIDE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شركة  ستأ نة  لحنص1لي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لشحيد

21 ش1رع  ملتنبي  لط1بق  الو0 بني 
 ال0 21 ش1رع  ملتنبي  لطتبق  الو0 
بني  ال0، 23111، بني  ال0  ملغرب

 BOUNADI TRANS RAPIDE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة عين 
 سردون بلشك 1 رقم 2 ( رآب) بني 

 ال0 - 23111 بني  ال0  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
12663

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. BOUNADI TRANS RAPIDE
نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لبض1ئع و أل تعة لحس1ب  لغير على)

 لصعيد  لشطني و لدولي.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
( رآب)) (2 1)رقم) عين  سردون بلشك)

بني  ال0)-)23111)بني  ال0  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد بن1د1 رشيد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رشيد  بن1د1   لسيد 
 2 رقم) (1 تجزئة عين  سردون بلشك)

بني  ال0)23111)بني  ال0  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) رشيد  بن1د1   لسيد 
 2 رقم) (1 تجزئة عين  سردون بلشك)

بني  ال0)23111)بني  ال0  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)383.

113I

EURODEFI MANAGEWELL

MY HR LEADS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

MY HR LEADS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

 BD ,119 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 ABDELMOUMEN 2EME(ETG

N°15 - 20360  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541975

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MY (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HR LEADS
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:) ركز) بإيج1ز) غرض  لشركة 
،) لتدريب) (BPO( ،( ITO (،  التص01)
،) الستير د) للغير) ،) لتشظيف 

و لتصدير.
 ,119 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 BD ABDELMOUMEN 2EME
ETG N°15 - 21361) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 MYRIAM YHUEL :  لسيدة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 MYRIAM YHUEL  لسيدة)
 RUE MARCELIN  58 عنش نه( ))
BERTHELOT 61181 NOGENT-

 SURR-POSE FRANCE 21111
.NOGENT SUR POSE FRANCE

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 MYRIAM YHUEL  لسيدة)
 RUE MARCELIN  ,58 عنش نه( ))
BETHELOT 61181 NOGENT-

 SUR-POSE FRANCE 21111
NOGENT-SUR-POSE FRANCE

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821849.
114I

OSCAR MANAGEMENT

 كسطر  سشبر كشلشر

EXTRAT SUPER COULEUR 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

OSCAR MANAGEMENT
 NOUVELLE CITE ERFOUD
 N°107 ARFOUD ، 52200،

ERFOUD MAROC
 EXTRAT كسطر  سشبر كشلشر 

SUPER COULEUR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

 رزيق1ت عرب  لصب1ح زيز  رفشد 

 رفشد 52211  رفشد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15777

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 EXTRAT كشلشر) سشبر   كسطر  

. SUPER COULEUR

- شغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لصب1غة)

- شغ01  لبن1ء.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

زيز  رفشد) عرب  لصب1ح   رزيق1ت 

 رفشد)52211) رفشد  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

511)حصة) (:  لسيد  حمد كريمي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد كريمي خ1لد)

بقيمة)111)درهم للحصة).

511)بقيمة) (:  لسيد  حمد كريمي)

111)درهم.

بقيمة) (511 (:  لسيد خ1لد كريمي)

111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 12  لسيد خ1لد كريمي عنش نه( ))

درب عمي لحبيب  بني   حمد  كن1س)

52211) كن1س  ملغرب.

عنش نه( )) كريمي   لسيد  حمد 
قصر  رزيق1ت ع ص ز  رفشد)52211 

 رفشد  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 12  لسيد خ1لد كريمي عنش نه( ))
درب عمي لحبيب  بني   حمد  كن1س)

52211) كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)18)أبريل)

2122)تحت رقم)122.

115I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

BEAUTY DAHAB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 ش1رع أحمد  ملج1طي إق1 ة 
 أللب  لط1بق  ألو0 رقم 8 

 ع1ريف  لد ر لبيض1ء ، 21114، 
 لد ر لبيض1ء  ملغرب

BEAUTY DAHAB شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 أل 1ن 47  لع1لي1  ملحمدية - 28811 
 ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.27143
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 BEAUTY DAHAB  لشريك  لشحيد)
درهم) (111.111 رأسم1له1)  بلغ 
تجزئة) وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 
 أل 1ن)47) لع1لي1  ملحمدية)-)28811 
:) ألز ة) (0 نتيجة   ملحمدية  ملغرب 

 القتص1دية).
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 أل 1ن)47) لع1لي1  ملحمدية)-)28811 

 ملحمدية  ملغرب.)

و عين:
و) جال0   لسيد(ة)) لصغيرة 
رقم) (42 حي  لنصر عم1رة) عنش نه( ))
5) ملحمدية)28811) ملحمدية  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)18)أبريل)

2122)تحت رقم)743.
116I

MAGHREB SOL SOLUTION

 MAGHREB SOL SOLUTION
))M2S

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 «  غرب سش0 سشليسيش» 
 MAGHREB SOL SOLUTION «

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
لشريك وحيد رأسم1له1 111.111,11 

درهم.
تأسيس 

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى  (-I
ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)18)أبريل)2122 
،)تم تحرير ق1نشن أس1�شي لشركة ذ ت)
 سؤولية  حدودة خ1صيته1 ك1لت1لي):)

سش0) «) غرب  (:  لتسمية)
سشليسيش)»)

 MAGHREB SOL  «
 »SOLUTION

) لهدف):)هدف  لشركة ك1لت1لي:
•أعم01  تنشعة أو إنش1ء ت)

بن1ء) أعم01  أ1  أعم  •وبشكل 
 تخصصة أخرى.

سش ية) زنقة  (: (:  ملقر  الجتم1عي)
 22 رقم) (5 ,)ط1بق) (3 إق1 ة شهرز د) (,

 لد ر  لبيض1ء
 ملدة)99):سنة.

 111.111,11 رأس  مل01):)حدد في)
 111 (، 1111)حصة) درهم  جزأة إلى)
درهم لكل حصة)،)سددت  لحصص)
وأسندت) نقد   بك1 له1   ملكتتبة 

للشريك  لشحيد كم1 يلي:)
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• لسيد ي1سين  يت بشجبير))1111 
حصة.)

للسيد) : سند  لتسيير   لتسيير)
ي1سين  يت بشجبير ملدة غير  حدودة)

 ع  لصالحي1ت  ملطلقة.
:) ن ف1تح ين1ير إلى) ) لسنة  مل1لية)

31)دجنبر
لالحتي1ط  لق1نشني) (5% (:  ألرب1ح)
و لب1قي إ 1 يشزع وإ 1 ينقل أو يشضع)
يقرره) حسبم1  تحت  الحتي1ط 

 لشريكة  لشحيدة).
بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

ب1لد ر لبيض1ء)في
تحت) (2122 أبريل) (22

رقم.822177 
-III)تم تسجيل  لشركة ب1لسجل)  
تحت) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1ر1 

رقم14638 .. 
 قتطف  ن أجل  لتلخيص و إلشه1ر

 ملسير  لشحيد
 لسيد):)ي1سين  يت بشجبير

117I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 CENTRE OPTIQUE EL
AZZAOUI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 CENTRE OPTIQUE EL AZZAOUI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة 
، ش1رع  شال1 إسم1عيل ، زنقة 

ت1رود نت ،  لط1بق  ألر�شي ، رقم 6 - 
91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126411

 14 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
.CENTRE OPTIQUE EL AZZAOUI
:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 
لنفسه1) تنفذ  أن  هش   ن  لشركة 
كل  ن) في  ث1لثة  أطر ف  عن  وني1بة 

 ملغرب و لخ1رج:
-بصر1

حسب) نظ1ر ت  وبيع  إنش1ء) (-
،)وتشزيع وبيع سلع تهدف إلى)  لطلب)
(، قصشر  لبصر) أو  عيشب  تصحيح 

وإنش1ء)وبيع  ألجهزة و مللحق1ت.
(، لشنيتير) (، بصري1ت) أخص1ئي  (-

أخص1ئي بصري1ت)،)؛
-) لتج1رة في  ملعد ت  لبصرية:)بيع)
وتجميع  لعدس1ت  لتصحيحية)،)بيع)
بيع  لعدس1ت  لالصقة) (،  لنظ1ر ت)
للنظ1ر ت) بيع  ش د  لتنظيف  (،
و لعدس1ت)،)بيع أجهزة بصرية و ش د)

 تنشعة.
-) لتج1رة و الستير د.

جميع  لعملي1ت) (، ع1م) بشكل  (-
أو) أو  مل1لية  أو  لتج1رية   لصن1عية 
أو  لعق1رية  ملتعلقة بشكل)  ملنقشلة 
ب1ألنشطة) غير  ب1شر  أو   ب1شر 
 ملذكشرة أعاله أو  لتي  ن  ملحتمل أن)

تعزز تطشير  لشركة..
طنجة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة) (، إسم1عيل) ش1رع  شال1  (،
ت1رود نت)،) لط1بق  ألر�شي)،)رقم)6 - 

91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة  لعز و1 وف1ء):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) وف1ء)  لسيدة  لعز و1 

طنجة)91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) وف1ء)  لسيدة  لعز و1 

طنجة)91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252885.

118I

 ح1سب1ت  لبيروني

SISTALIS سيستاليس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ح1سب1ت  لبيروني

كتبية 2 ش1رع  لحسن  لث1ني رقم 

18 جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

سيست1ليس SISTALIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زينيت 

س1نتر زنقة  سلم تجزءة بشك1ر  كتب 

14 ب1ب دك1لة  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124327

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SISTALIS(سيست1ليس
ص1لشن) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

للحالقة و  لتجميل)

بيع  ش د  لتجميل.

زينيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

س1نتر زنقة  سلم تجزءة بشك1ر  كتب)

 41111 (- دك1لة  ر كش) ب1ب  (14

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
ف1لير1  1رسيل  سشن)  لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.

511)حصة) (:  لسيدة ب1ريم سع1د)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ف1لير1  1رسيل  سشن)  لسيدة 

 531 تجزءة  سكينة) عنش نه( ))

در ركة)81146) ك1دير  ملغرب.

عنش نه( )) سع1د  ب1ريم   لسيدة 

فرنس1) (94411  21 ف1لشن) هنر1 

فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ف1لير1  1رسيل  سشن)  لسيدة 

 531 تجزءة  سكينة) عنش نه( ))

در ركة)81146) ك1دير  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (16 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3789.

119I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

CAPPUCCINO BLEU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 BUREAUX(MARINA 3 EME

 ETAGE(BUR 19 AV(ABDELKRIM

 BENJELLOUN(VN(FES، 30000،

FES MAROC

CAPPUCCINO BLEU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 131 
 لط1بق  ألر�شي تجزئة أسم1ء طريق 
عين  لشقف - 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72381

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CAPPUCCINO BLEU
غرض  لشركة بإيج1ز):) قهى.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)131 
طريق)  لط1بق  ألر�شي تجزئة أسم1ء)
عين  لشقف)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: بشجدرة) وليد   لسيد  حمد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بشجدرة) وليد   لسيد  حمد 
أسم1ء) لشقة) تجزئة  (11 عنش نه( ))
12)طريق عين  لشقف)31111)ف1س)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بشجدرة) وليد   لسيد  حمد 
أسم1ء) لشقة) تجزئة  (11 عنش نه( ))
12)طريق عين  لشقف)31111)ف1س)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2185.

111I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

STE LAVSPEED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
STE LAVSPEED شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة ، 
2 ، س1حة  لكشيت ،  لط1بق  ألو0 ، 

رقم 4 - 91111 طنجة  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.77413

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)16) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
»طنجة)،)2)،)س1حة  لكشيت)،) لط1بق)
طنجة) (91111  -  4 رقم) (،  ألو0)
 ملغرب«)إلى)»طنجة)،) سن1نة)،) جمع)
دو ر  لسكني  لرهر ه)،)قش سيم ط1بق)
 لسفلي)،)إق1 ة)41)،) لشطر  لر بع.)-)

91111)طنجة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252971.
111I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MICRO BOIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MICRO BOIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة ، 
إق1 ة حمزة ، ش1رع  شال1 يشسف 
،  لط1بق  ألو0 ، رقم 1 - 91111 

طنجة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.111777
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)17) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
»طنجة)،)إق1 ة حمزة)،)ش1رع  شال1)
 -  1 رقم) (، ،) لط1بق  ألو0) يشسف)
91111)طنجة  ملغرب«)إلى)»طنجة)،)
إق1 ة) (1 ،) جمع قش سيم شطر) (28

8. - 91111)طنجة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252914.
112I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MAISON BOUKHARI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MAISON BOUKHARI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة ، 
عزيب ح1ج قدور قطعة أسية قطعة 

73 ط1بق أر�شي طريق  لرب1ط - 
91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.97639
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 MAISON ذ ت  لشريك  لشحيد)
BOUKHARI) بلغ رأسم1له1)45.111 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
قطعة) قدور  ح1ج  عزيب  (، طنجة)
ط1بق أر�شي طريق) (73 أسية قطعة)
 لرب1ط)-)91111)طنجة  ملغرب نتيجة)
س1بقة) بصفة  فسخ  لشركة  (: (0

 MAISON BOUKHARI (*:* ألو نه1)
ش.ذ.م.م*،) عتب1ر   ن هذ   لت1ريخ،)
 31 و) (29 للم1دتين) وفق1  تصفيته1 
و ك1ن  لتصفية  قر  الجتم1عي)

للشركة.
(، و حدد  قر  لتصفية ب طنجة)
عزيب ح1ج قدور قطعة أسية قطعة)
(- طريق  لرب1ط) أر�شي  ط1بق  (73

91111)طنجة  ملغرب.)
و عين:

بشخ1ر1) أنس  سليم   لسيد(ة))
طنجة) (91111 طنجة) عنش نه( )) و 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252863.
113I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ATELIER AKROUH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ATELIER AKROUH شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة 4 

ش1رع  بن  لهيثم عم1رة ك1ود1 ط1بق 
 لسفلي - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126643

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ATELIER AKROUH
:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ن  لشركة هش:
و لخد 1ت  لن1تجة) -) ملهم1ت 
عن  م1رسة  هنة  ملهندس  ملعم1ر1)
وكذلك تلك  لتي تقدم رو بط  رتب1ط)

بهذه  ملهنة.
وجه  لخصشص) على  يرسم  قد 
(،  لخطط و ملش صف1ت أو  لقي1س1ت)
إلنت1ج) وجميع  ألعم01  لتشضيحية 
جميع  لتخطيط) وكذلك   لنم1ذج 
 لحضر1 وعلم  لحفري1ت و لدر س1ت)

 لطبشغر فية.
جميع  ملع1 الت) له1 إجر ء) يجشز 
غير  ملنقشلة) أو  أو  ملنقشلة   ملدنية 
 ملتعلقة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
بهدفه1)،) ع  ستبع1د أ1 عمل تج1ر1.
يجب أن تمتثل  لشركة ملتطلب1ت)
عن)  دونة  ألخالقي1ت  لص1درة 

 جلس نق1بة  ملهندسين  ملعم1ريين..
 4 :)طنجة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  بن  لهيثم عم1رة ك1ود1 ط1بق)

 لسفلي)-)91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (111 (:  لسيد أكروح  نشر)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) أكروح  نشر   لسيد 

طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) أكروح  نشر   لسيد 

طنجة)91111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253116.
114I

 كتـــب حس1بــ1ت أك1ديرفسك ش.)م.)م

STE NAXU -SARL-AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

 كتـــب حس1بــ1ت أك1ديرفسك ش. 
م. م

حي تمديد  لزيتشن رقم 56 تكشين 
 ك1دير ، 81111،  ك1دير  ملغرب

STE(NAXU -SARL-AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 4 

ش1رع 713 تر ست  نزك1ن - 81111 
 نزك1ن    غرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.13165
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 فبر ير) (28 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (2.111.111«
»1.111.111)درهم«)إلى)»3.111.111 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
17) 1رس) بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)517.
115I

فيك1 يد

FARHAN DECOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيك1 يد
3، ش1رع  لشحدة  لط1بق  ألو0 رقم 1 

، 93111، تطش ن  ملغرب
FARHAN DECOR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

 كث1لة جم1عة  لزيتشن رقم 954 
تطش ن دو ر  كث1لة جم1عة  لزيتشن 
رقم 954 تطش ن 93153 تطش ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31137

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FARHAN DECOR

غرض  لشركة بإيج1ز):)•)
زخرفة  ملب1ني).

) لبن1ء)، لصب1غة،) لجبص) (•

، لنج1رة)

بصفة ع1 ة كل  لعملي1ت) (•

 ملرتبطة ب1ألهد ف  ملسطرة أعاله)

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 954 رقم) جم1عة  لزيتشن   كث1لة 
تطش ن دو ر  كث1لة جم1عة  لزيتشن)
تطش ن) (93153 تطش ن) (954 رقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: فرح1ن)  لسيد  ملس1و1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: حمزة)  لسيد  ملشس1و1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  ملس1و1 فرح1ن عنش نه( ))

 ملغرب)93111)تطش ن  ملغرب.

 لسيد  ملشس1و1 حمزة عنش نه( ))

 ملغرب)93111)تطش ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ملس1و1 فرح1ن عنش نه( ))

ش1رع)9)أبريل  ق1 ة رو 1ن1)1شقة رقم)

21)تطش ن)93111)تطش ن  ملغرب

 لسيد  ملشس1و1 حمزة عنش نه( ))

ش1رع)9)أبريل  ق1 ة رو 1ن1 شقة رقم)

1)تطش ن)93111)تطش ن  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

19) 1رس)  البتد ئية بتطش ن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)762.

116I

 ح1سب1ت  لبيروني

 يني ب1بشنج

MINI BABOUNJ 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ح1سب1ت  لبيروني

كتبية 2 ش1رع  لحسن  لث1ني رقم 

18 جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

 MINI BABOUNJ يني ب1بشنج 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زينيت 

س1نتر زنقة  سلم تجزءة بشك1ر  كتب 

14 ب1ب دك1لة  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124651

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

:) يني) تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MINI BABOUNJ(ب1بشنج

بيع لش زم) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لرضع

تصدير و  ستير د.
زينيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

س1نتر زنقة  سلم تجزءة بشك1ر  كتب)

 41111 (- دك1لة  ر كش) ب1ب  (14

 ر كش  ملغرب.



8339 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

ك1رين) لشسيل  ك1 يل   لسيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ك1رين) لشسيل  ك1 يل   لسيدة 
ك1ردن) نخيل  لجنشبي  (67 عنش نه( ))

سيتي)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ك1رين) لشسيل  ك1 يل   لسيدة 
ك1ردن) نخيل  لجنشبي  (67 عنش نه( ))

سيتي)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134871.
117I

PASHMINA

PASHMINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PASHMINA
265، ش1رع  لزرقطشني  لط1بق 9 
 لرقم 92 ، 21116،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
PASHMINA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عيّ 265، 
ش1رع  لزرقطشني  لط1بق  لت1سع 
رقم 92  لد ر  لبيض1ء - 21161 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

536751
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PASHMINA
غرض  لشركة بإيج1ز):)-) لبن1ء)
أو) قصد  لبيع   النع1ش  لعق1ر1 

 إليج1ر؛
غير) أو  أر �شي  بنية  أ1  شر ء) (-

 بنية وكذ  أ1  لكية عق1رية؛
تحشيل  ملمتلك1ت  لعق1رية،) (-
أو) ب1لقطعة  ب1مللكية  ملشتركة  بيعه1 

 لشحدة؛
-)شر ء) لعق1ر ت ألغر ض  إليج1ر؛
إد رة أألصش0  لعق1رية و  مل1لية) (-

للحس1ب  لخ1ص ولحس1ب  لغير؛
وكيل) وأنشطة  -إد رة  لعق1ر ت 

 تح1د  ملالكين)؛
در س1ت) عملية  ستش1رة،) -كل 
قصد  لحصش0،) خد 1ت  وتقديم 
وتفشيت  ملمتلك1ت  لعق1رية،) تدبير 
أخرى) عملية  أ1  ع1 ة  وبصفة 
وتقديم) لالستش1رة،) لدر سة 

 لخد 1ت؛
عن1صر) - ستير د  ش د  لبن1ء،)
أ1) ع1 ة  وبصفة  و ألث1ث،)  لديكشر 

عملية  ستير د وتصدير؛
-) إلد رة  لفندقية وإد رة  لشقق)

 لفندقية)؛
-)ك1فة  ملع1 الت  لتج1رية،) مل1لية،)
،) ملنقشلة و لعق1رية  لتي)  لصن1عية)
أو) بشكل  ب1شر  ترتبط  أن  يمكن 
أو أ1) غير  ب1شر بمشضشع  لشركة،)

 شضشع  ش1به أو  تصل).
بأ1) -) ش1ركة  لشركة 
شرك1ت) أو  أ1  ق1والت  في  وسيلة 
 ؤسسة أو ستأسس يمكن أن تتعلق)
بمشضشع  لشركة،)خ1صة عن طريق)
جديدة،) السه1م،) شرك1ت  تأسيس 
تض1 ن،) كتت1ب أو شر ء)صكشك أو)
حقشق  لشرك1ت،) الند 1ج،) التح1د)
بكر ء) أو  ب1ملس1همة  أو  لشر كة 

 لتسيير..
(،265ّ (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  لزرقطشني  لط1بق  لت1سع)
رقم)92) لد ر  لبيض1ء)-)21161) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 ANFA INVEST  لشركة)
 111 GESTION : 911)حصة بقيمة)

درهم للحصة).
 لسيد ي1سين  لجم1لي):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
51)حصة) (:  لسيد هش1م  عنينش)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ي1سين  لجم1لي   لسيد 
 6 زنقة تشفيق  لحكيم  لط1بق) (،18

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) هش1م  عنينش   لسيد 
12،)زنقة  لر ز1 إق1 ة  ملن1ر)2) لشقة)

11 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 ANFA INVEST  لشركة)
زنقة) (،49 عنش نه( )) (GESTION
21111) لد ر) أحمد برك1ت  ملع1ريف)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ي1سين  لجم1لي   لسيد 
 6 زنقة تشفيق  لحكيم  لط1بق) (،18

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
عنش نه( )) هش1م  عنينش   لسيد 
12،)زنقة  لر ز1 إق1 ة  ملن1ر)2) لشقة)

11 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
(- بت1ريخ) تم  إليد ع  لق1نشني ب-)

تحت رقم)-.
118I

Gescompte

STE: BINAE.MA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Binae.ma شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 46 ، 

ش1رع  لزرقطشني  لط1بق 3 رقم 6 - 
21151  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
538551

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE: (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Binae.ma
غرض  لشركة بإيج1ز):)ت1جر.

(، (46 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  6 رقم) (3 ش1رع  لزرقطشني  لط1بق)

21151) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)11.111,11 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: ع1د0  خلص)  لسيد  حمد 
11.111,11)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة).
 لسيد  حمد ع1د0  خلص):)111 

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ع1د0  خلص)  لسيد  حمد 
فرنس1) (21151 فرنس1) عنش نه( ))

فرنس1).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ع1د0  خلص)  لسيد  حمد 
فرنس1) (21151 فرنس1) عنش نه( ))

فرنس1)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)-)تحت)

رقم)-.
119I
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FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SARED›S CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

SARED›S CAR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 2 و د كرو  

- 25351 و د1 زم  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.1125

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)14)أكتشبر)2121)تم تعيين)
 سير جديد للشركة  لسيد(ة))عقلي)

عبد  الله كمسير وحيد
تبع1 إلق1لة  سير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22  البتد ئية بش د1 زم بت1ريخ)

2122)تحت رقم)38.
121I

AGC CONSULTING

SLDM س ل د م
إعالن  تعدد  لقر ر ت

AGC CONSULTING
251، ز وية ش1رع  شال1 يشسف 
وبشردو،  لط1بق 4، شقة 11 ، 
21141،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
س 0 د م SLDM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 3، زنقة 
آيت  ورير،  لط1بق 2، بشركشن - 

21141  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.457999

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2121 نشنبر) (17  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تغيير تسمية  لشركة  ن)»س 0 د م«)
 OLAND (« لشجيستيك) » ولند  إلى)

LOGISTIQUE
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة)
 ن)»3)زنقة أيت أورير  لط1بق  لث1ني،)
إلى) بشركشن  لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)
ش1رع  لشفش1وني،) (،111 كم) »65أ،)
 21111  لط1بق  ألر�شي،) لبرنش�شي)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لتن1ز0 عن حق  الكتت1ب  لتفضيلي)
511111)درهم) وزي1دة رأس  مل01 إلى)
بمس1همة نقدية)111)درهم  حجشزة)
طريق) عن  للسيد  رو ن  لعنب1و1 
 111 إنش1ء)سهم و حد جديد بقيمة)

درهم للسهم
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة  لى)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
7+6+4+2+1:) لذ1) رقم) بند 
تم) لذلك  وتبع1  على  1يلي:) ينص 
تعديل  قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي)

وتحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822224.
121I

AGC CONSULTING

 AFE أفء أندوستري
INDUSTRIE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

AGC CONSULTING
251، ز وية ش1رع  شال1 يشسف 
وبشردو،  لط1بق 4، شقة 11 ، 
21141،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 AFE INDUSTRIE 1أفء أندوستر
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 3، زنقة 
آيت  ورير،  لط1بق 2، بشركشن - 

21141  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.458111

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
2121)تم  تخ1ذ) 12)يشليشز)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
»أفء) تسمية  لشركة  ن) تغيير 
أندوستر1«)إلى)» ولند كرون  نڢست)

OLAND GROUP INVEST «
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة)
 ن)»3)زنقة أيت أورير  لط1بق  لث1ني،)
إلى) بشركشن  لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)
ش1رع  لشفش1وني،) (،111 كم) (،65«
 21111  لط1بق  لر بع،) لبرنش�شي)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:) لتن1ز0 عن حقشق  الكتت1ب)
إلى) رأس  مل01  وزي1دة   لتفضيلية 
بمس1هم1ت) درهم  (74.575.111.11
درهم) (2.575.111.11 نقدية)
 حجشزة للسيد  رو ن  لعنب1و1 عن)
سهم) (25.751.11 طريق  ستحد ث)

جديد بقيمة)111)درهم للسهم
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
7+6+4+2+1:) لذ1) رقم) بند 
تم) لذلك  وتبع1  على  1يلي:) ينص 
تعديل  قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي)

وتحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821995.
122I

ذة  ملشثقة بشرى  لن1زر1
َ
ديش ن  الست1

 MATERIAUX DE 
 CONSTRUCTION LABRIGUI

 par abréviation MCL
S.A.R.L.A.A.U

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة
ذة  ملشثقة بشرى 

َ
ديش ن  الست1

 لن1زر1
ش1رع عبد  ملش ن، إق1 ة  لنخيل 

3،  لط1بق  ألو0،  لشقة رقم 2 ، 

28811،  ملحمدية  ملغرب

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION LABRIGUI par

 abréviation MCL S.A.R.L.A.A.U

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي, تجزئة 

 ش ن رقم -181 28811,  ملحمدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31363

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

تسمية  لشركة  تبشعة)

بمختصر) عند  القتض1ء)

 MATERIAUX DE (: تسميته1)

 CONSTRUCTION LABRIGUI par

.abréviation MCL S.A.R.L.A.A.U

بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لبن1ء)و لصن1عة و إلنع1ش  لعق1ر1.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لبريكي 
رقم)161)حي  لرض1)28811) ملحمدية)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لبريكي 
رقم)161)حي  لرض1)28811) ملحمدية)

 ملغرب.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)15)أبريل)

2122)تحت رقم)748.

123I

 1ري1 كشنسلتنغ

 MBAYE and CO Transit
Transport Logistics

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 1ري1 كشنسلتنغ
37 ش1رع صنه1جة  لط1بق 4  لشقة 

7 ، 91111، طنجة  ملغرب
 MBAYE and CO Transit

transport Logistics شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 21 إق1 ة 
ش1وية، ش1رع يشسف إبن ت1شفين، 
زنقة رشيد رض1 , طنجة 91111 

طنجة  غرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

125517
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 MBAYE and CO Transit transport

.Logistics
:) لنقل) بإيج1ز) غرض  لشركة 
وخد 1ت  لعبشر) للبض1ئع   لطرقي 

 لجمركي.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)21)إق1 ة)
ت1شفين،) إبن  يشسف  ش1رع  ش1وية،)
 91111 طنجة) (, رض1) رشيد  زنقة 

طنجة  غرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (711 (: علي)  لسيد  ب11 
بقيمة)111)درهم للحصة).

111)حصة) (:  لسيدة دينج أ ينة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  لغط1س خ1لد:)111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (111 (: ندي11  ليش)  لسيد 
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد): ب11 علي عنش نه( ))قيدت)
 91111 صغير) قصر  قصر  ملج1ز 

طنجة  غرب).
 لسيدة):دينج أ ينة عنش نه( ))حي)
 N° 11 2(غرسة  ر  بن1ية)66) لط1بق

91111)طنجة  غرب.
) لسيد  لغط1س خ1لد):عنش نه( ))
9) بريل) ش1رع) سفلى,) كشنديس  حي 
 N°118, ETG 14 N° 17 93112

فنيدق  غرب.
عنش نه( )) ندي11  ليش   لسيد 

سنغ01)91111)سنغ01 سنغ01.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ب11 علي عنش نه( ))قيدت)
 91111 صغير) قصر  قصر  ملج1ز 

طنجة  غرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
15) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)251961.
124I

BAY WINGS GLOBAL

BAY WINGS GLOBAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

BAY WINGS GLOBAL
 GLOBAL(WINGS(BAY 2

 BOUSTANE(AL(RES 1 MAG
1 IMM(BERNOUSSI(STE/

 DOMICILIE/BURODAFER ،
20600، casablanca(maroc

BAY WINGS GLOBAL شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  ق1 ة 
 لبست1ن 2  لبن1ية 1 ب1ملحل 1 

 لبرنش�شي - 21611  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.496521
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 27) 1رس)  ملؤرخ في)
BAY WINGS GLOBAL)شركة ذ ت)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
 1 ب1ملحل) (1 2) لبن1ية)  ق1 ة  لبست1ن)
21611) لد ر  لبيض1ء) (-  لبرنش�شي)

 ملغرب نتيجة لقفل  لشركة.
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  سعشف 
عنش نه( ))بلشك)5)زنقة)3)رقم)7)حي م)
و س ح ش1رع  شال1  سم1عيل)21291 
(ة)) كمصفي)  لد ر  لبيض1ء) ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
وفي  ق1 ة) (2122 27) 1رس) بت1ريخ)
 1 ب1ملحل) (1 2) لبن1ية)  لبست1ن)
21611) لد ر  لبيض1ء) (-  لبرنش�شي)

 ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821874.
125I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

SARED›S CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

SARED›S CAR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  الجتم1عي زنقة 2 و د 

كرو  - 25351 و د1 زم  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

1125
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2121)تم تغيير) 14)أكتشبر)  ملؤرخ في)
 SARED’S« تسمية  لشركة  ن)

. »ABDOASSIL«(إلى(»CAR
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22  البتد ئية بش د1 زم بت1ريخ)

2122)تحت رقم)38.
126I

AGC CONSULTING

SNDV سندڢ
إعالن  تعدد  لقر ر ت

AGC CONSULTING
251، ز وية ش1رع  شال1 يشسف 
وبشردو،  لط1بق 4، شقة 11 ، 
21141،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
سندڢ SNDV »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 3، زنقة 
آيت  ورير،  لط1بق 2، بشركشن - 

21141  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.457771

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2121 نشنبر) (17  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
»سندڢ«) تغيير تسمية  لشركة  ن)
 OLAND (« » ولند  ندوستر1) إلى)

INUSTRIE
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة)
 ن)»3)زنقة أيت أورير  لط1بق  لث1ني،)
إلى) بشركشن  لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)
»65ب،)كم)111،)ش1رع  لشفش1وني،)
 21111  لط1بق  ألر�شي،) لبرنش�شي)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لتن1ز0 عن حق  الكتت1ب  لتفضيلي)
511111)درهم) وزي1دة رأس  مل01 إلى)
بمس1همة نقدية)111)درهم  حجشزة)
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طريق) عن  للسيد  رو ن  لعنب1و1 

 111 إنش1ء)سهم و حد جديد بقيمة)

درهم للسهم.

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة  لى)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

7+6+4+2+1:) لذ1) رقم) بند 

تم) لذلك  وتبع1  على  1يلي:) ينص 

تعديل  قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي)

وتحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822239.

127I

ر ز1 لالستش1ر ت

STE CAMBIO SAHARA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ر ز1 لالستش1ر ت

ش1رع 24 نشنبر عم1رة حمد1 ولد 

 لرشيد  لط1بق رقم 11 شقة رقم 11 

 لعيشن ، 71111،  لعيشن  ملغرب

STE CAMBIO SAHARA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لفتح 

زنقة 27 رقم 31  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.7197

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تحشيل) (2118 (11 (13  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
31) لعيشن) رقم) (27 »حي  لفتح زنقة)

إلى)»ش1رع) - 71111) لعيشن  ملغرب«)

24)نشنبر حي  لسع1دة رقم)83) لعيشن.)

- 71111) لعيشن  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
(11 (19 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2118)تحت رقم)375/2008.
128I

BCNG

STE EDITIONS BRIMES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

BCNG
 BD. ZERKTOUNI 9ÈME ,265

ETAGE(N°92 265, 20050،  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب.

STE:EDITIONS BRIMES شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية 

ط1هة حسين و صطفى  ملنفلشطي 
حي كشتيي - 21151  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.111991

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 18) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عبد) شريف  (ة)) تفشيت  لسيد)
 لخير ت)1.111)حصة  جتم1عية  ن)
أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))
18) 1رس) بت1ريخ) تشب1 تهيم سيرجين 

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821836.
129I

 كتب  ملح1سبة

 A Z REDA TRANSPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 كتب  ملح1سبة
ش1رع جشن كينيد1 عم1رة أعر ب 
 لط1بق  ألو0 رقم ب4 ، 35111، 

ت1زة  ملغرب

 A Z REDA TRANSPORT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 
 لصن1عية  لحديثة رقم 141 ت1زة - 

35111 ت1زة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6495
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 A Z (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.REDA TRANSPORT SARL
أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
عن) ني1بة  ونقل  لبض1ئع   لبن1ء)

 آلخرين..
:) ملنطقة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- ت1زة) (141  لصن1عية  لحديثة رقم)

35111)ت1زة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 411.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ر�شى   لسيد  لعزوز1 
 ملنطقة  لصن1عية  لحديثة رقم)141 

ت1زة)35111)ت1زة  ملغرب.
 لسيد  لعزوز1  حمد عنش نه( ))
 ملنطقة  لصن1عية  لحديثة رقم)141 

ت1زة)35111)ت1زة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ر�شى   لسيد  لعزوز1 
 ملنطقة  لصن1عية  لحديثة رقم)141 

ت1زة)35111)ت1زة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)176.

131I

عزيز  نفشح

 BENYAHYA
ALIMENTATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

عزيز  نفشح
59 زنقة  لزرقطشني  رفشد، 52211، 

 رفشد  ملغرب
 BENYAHYA ALIMENTATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 لنسيم 2 رقم 147 - 51111 

 كن1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

37791
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2113 دجنبر) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BENYAHYA ALIMENTATION
:)بيع  ملش د) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لغذ ئية ب1لتقسيط.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لنسيم)2)رقم)147 - 51111) كن1س)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: ع1د0) يحيى  حمد  بن   لسيد 
811)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

.
211)حصة) (:  لسيدة زيز1 صف1ء)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ع1د0) يحيى  حمد  بن   لسيد 
 147 2)رقم) عنش نه( ))تجزئة  لنسيم)

51111) كن1س  ملغرب.
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عنش نه( )) صف1ء) زيز1   لسيدة 
 51111  147 رقم) (2 تجزئة  لنسيم)

 كن1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) صف1ء) زيز1   لسيدة 
 51111  147 رقم) (2 تجزئة  لنسيم)

 كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
غشت) (11 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2114)تحت رقم)2411.
131I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

DIDEVAFRICA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
DIDEVAFRICA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لشقة 
2ب  ق1 ة ع1لية طريق صفرو - 

31111 ف1س  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.34827

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 24) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:) قر ر تفشيت حصص  لسيدة)
لف1ئدة  لسيد  حمد) دي1خ1تي   و  

 لشدغير1
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ستق1لة  ملسير و تعيين  سير جديد
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  6:) لذ1  رقم) بند 
تقدم  لسيد  حمد  لشدغير1)  1يلي:)
 10.000،00 بقيمة) نقدية  بحصص 

درهم

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)
قيمة) في  رأسم01  لشركة  تحديد 
 111 درهم  ملكشنة  ن) (10.000،00
حصة بقيمة)100،00)درهم للحصة)

لف1ئدة  لسيد  حمد  لشدغير1)
على) ينص  35:) لذ1  رقم) بند 
تعيين  لسيد  حمد  لشدغير1)  1يلي:)

كمسير للشركة ملدة غير  حدودة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
31) 1رس) بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1729.

132I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

AEM STUDIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
AEM STUDIO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  والد عزوز 
 ملنطقة  لصن1عية  لبقعة 62  قليم 

 لنش صر - 27182  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
538749

 13 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AEM (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.STUDIO
:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 
و) تصنيع  ملنسشج1ت   لتصميم،)

تشزيعه1.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) والد عزوز)
62) قليم)  ملنطقة  لصن1عية  لبقعة)
27182) لد ر  لبيض1ء) (-  لنش صر)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: ب1لخي1ط  لزك1ر1   ين)  لسيد 
511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
511)حصة) (:  لسيدة بنمخلشف  نى)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ب1لخي1ط  لزك1ر1   ين)  لسيد 
عنش نه( ))فيال)14)ش1رع  ملن1رة طريق)

 يمشز ر)31111)ف1س  ملغرب.
 لسيدة بنمخلشف  نى عنش نه( ))
ش1رع  ملن1رة طريق  يمشز ر) (14 فيال)

31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة بنمخلشف  نى عنش نه( ))
ش1رع  ملن1رة طريق  يمشز ر) (14 فيال)

31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)538749.
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 دكش كشنسيل

 ALHAMD MONTAGE
INDUSTRIEL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 دكش كشنسيل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A، Casablanca ،
21421،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 ALHAMD MONTAGE
INDUSTRIEL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 197 
ش1رع  ملق1و ة ط1بق 6 - 21561 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541821

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 ALHAMD MONTAGE  :

.INDUSTRIEL

:) لصي1نة) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لصن1عية.

 197 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 21561  -  6 ط1بق) ش1رع  ملق1و ة 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: حدوش) خ1لد   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) حدوش  خ1لد   لسيد 
سيد1) (41 رقم) (38 زنقة)  ألزه1ر 

21451) لد ر لبيض1ء)  لبرنش�شي)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) حدوش  خ1لد   لسيد 
سيد1) (41 رقم) (38 زنقة)  ألزه1ر 

21451) لد ر لبيض1ء)  لبرنش�شي)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

134I
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fisc(orient

 NEW GENERATION
ORIENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fisc(orient
ش1رع  دريس  الكبر عم1رة ملنشر 
 لط1بق  الو0 رقم 1 ، 61111، 

وجدة  ملغرب
 NEW GENERATION ORIENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 67  لط1بق 
1 تجزئة  لعتم1ني ش1رع  لج1 عة - 

61111 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39245
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 NEW (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.GENERATION ORIENT
:) طبعة- بإيج1ز) غرض  لشركة 

ور قة.
 67 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع) تجزئة  لعتم1ني  (1  لط1بق)

 لج1 عة)-)61111)وجدة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد خليفى  حمد   ين)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: ي1سين) بشترف1س   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
خليفى  حمد   ين)  لسيد 
حي  لقدس ش1رع  لحسن) عنش نه( ))
 61111 تجزئة بن ق1ششر) (31 رقم) (2

وجدة  ملغرب.

 لسيد بشترف1س ي1سين عنش نه( ))

 19 رثم) حشلة  زنقة  حي  لقدس 

61111)وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

خليفى  حمد   ين)  لسيد 

حي  لقدس ش1رع  لحسن) عنش نه( ))
 61111 تجزئة بن ق1ششر) (31 رقم) (2

وجدة  ملغرب

 لسيد بشترف1س ي1سين عنش نه( ))

 19 رثم) حشلة  زنقة  حي  لقدس 

61111)وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1325.

135I

TY CONSULTING

 GENERAL ELECTRIC

 GLOBAL SERVICES GMBH-

MOROCCO BRANCH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

TY CONSULTING

 RUE(HALAB(MERS(SULTAN 26 

21141،  لد ر لبيض1ء  ملغرب .

 General Electric Global Services

Gmbh- Morocco(Branch »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: كريست01 

3  1رين1  لد ر لبيض1ء ،ش1رع 

 ملشحدين - -  لد ر لبيض1ء  ملغرب .

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.363339

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 15) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

قبش0  ستق1لة  لسيد صبير1 يشسف)

 General («  ن  نصبه كمدير لفرع)

 Electric Global Services GMBH

.» –(Morocco(Branch

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

حسن  حمد) بن  تعيين  لسيد 

 General (« لفرع) (
ً
ششقي  دير 

 Electric Global Services GMBH

.» –(Morocco(Branch

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821686.

136I

ك1بيمشك

NEW WAY MARKET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ك1بيمشك

21 زنقة ششنيي  لد ر لبيض1ء ، 

21171،  لد ر لبيض1ء  ملغرب

NEW WAY MARKET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 17 زنقة 

رقر قة  لط1بق  ألر�شي درب لشبيال 

بشركشن - 21141  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.463133

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 غشت) (13 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

تفشيت  لسيد)(ة)) يلي  لر لي)251 

 1.111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 

حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))أحمد  نيمن)

بت1ريخ)13)غشت)2121.

كت1ر) ريمشند  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (251

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))أحمد)

 نيمن بت1ريخ)13)غشت)2121.

تفشيت  لسيد)(ة)) يلي  لر لي)511 

 1.111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 

(ة)) حمشد) لف1ئدة  لسيد) حصة 

ض1هر بت1ريخ)13)غشت)2121.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

غشت)2121)تحت رقم)79

DAMO CONSULTING SARL

 GLORYA DE PLOMBERIE ET

TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

 GLORYA DE PLOMBERIE ET

TRAVAUX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لرك1يع 

2 زنقة 13 رقم 12 - 91161 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

91689

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2118 يشنيش) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 GLORYA DE PLOMBERIE ET

.TRAVAUX

 travaux (: غرض  لشركة بإيج1ز)

.de plomberie

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 91161 - 12 13)رقم) 2)زنقة)  لرك1يع)

طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد  لزبير1):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  حمد  لشلي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
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 لسيد  حمد  لزبير1):)511)حصة)

111)درهم للحصة)  جتم1عية بقيمة)

 لش حدة بقيمة)51.111)درهم.

 لسيد  حمد  لشلي):)511)حصة)

111)درهم للحصة)  جتم1عية بقيمة)

 لش حدة بقيمة)51.111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لزبير1 

 91111  59 رقم) (76 زنقة) بنكير ن 

طنجة  ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لشلي 

 91111  59 رقم) (76 زنقة) بنكير ن 

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لزبير1 

 91111  59 رقم) (76 زنقة) بنكير ن 

طنجة  ملغرب

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لشلي 

 91111  59 رقم) (76 زنقة) بنكير ن 

طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

شتنبر) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

.m6181819367(2118)تحت رقم

138I

GOLDEN KNOWLEDGE

THE LEGEND HAIRCUTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

GOLDEN KNOWLEDGE

 RUE AL ANDALOS IMM AL

 AHBAS(NR 15 CENTRE(VILLE

 AL(HOCEIMA ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

THE LEGEND HAIRCUTS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

عال0  لف1�شي رقم 11 ب1لحسيمة - 

32111  لحسيمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3671

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (24

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 THE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.LEGEND HAIRCUTS

:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لتجميل)( لرج01 و نس1ء).

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- ب1لحسيمة) (11 رقم) عال0  لف1�شي 

32111) لحسيمة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد حسين شيخي):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) شيخي  حسين   لسيد 

12)زنقة شفش1ون  لحسيمة.)32111 

 لحسيمة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) شيخي  حسين   لسيد 

12)زنقة شفش1ون  لحسيمة.)32111 

 لحسيمة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لحسيمة   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)72.
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 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

M.J ENGINEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب

M.J ENGINEERING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 47 

تجزئة عم1د اللة  شالتي صفرو - 

31111 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3649

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (28

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 M.J (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ENGINEERING

:) لهندسة) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملدنية)

 الشغ01  ملتنشعة  و  لبن1ء).
 47 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- صفرو) اللة  شالتي  عم1د  تجزئة 

31111)صفرو  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  رو ن جيد):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  رو ن جيد عنش نه( ))فيال)
صفرو) (31111 صفرو) 93) لرش1د 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  رو ن جيد عنش نه( ))فيال)

صفرو) (31111 صفرو) 93) لرش1د 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

15) 1رس) بت1ريخ)  البتد ئية بصفرو 

2122)تحت رقم)184.

141I

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

TAYMATOUMAZIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب

TAYMATOUMAZIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 23 

بلشك 3 بر نزر ن بنصف1ر صفرو - 

31111 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3651

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TAYMATOUMAZIR
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 عم01  تنشعة أو بن1ء

 ف1وضة.

 23 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- صفرو) بنصف1ر  بر نزر ن  (3 بلشك)

31111)صفرو  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
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 لسيدة وسيمة فت1ح):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: صغيشر) هللا  عبد   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فت1ح  وسيمة   لسيدة 
ك1ف) حي  ملر بطين  (4 زنقة) (54 رقم)

 مل01 صفرو)31111)صفرو  ملغرب.
 لسيد عبد هللا صغيشر عنش نه( ))
دو ر  يت علي  و يشسف عز بة صفرو)

31111)صفرو  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) فت1ح  وسيمة   لسيدة 
م)54)زنقة)4)حي  ملر بطين ك1ف  مل01)

صفرو)31111)صفرو  ملغرب
 لسيد عبد هللا صغيشر عنش نه( ))
دو ر  يت علي  و يشسف عز بة صفرو)

31111)صفرو  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
15) 1رس) بت1ريخ)  البتد ئية بصفرو 

2122)تحت رقم)185.

141I

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

TAEC ENGINEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د
23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب
TAEC ENGINEERING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 23 
بلشك 3 بر نزر ن بنصف1ر صفرو - 

31111 صفرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3683
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TAEC (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.ENGINEERING

:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 عم01  تنشعة أو بن1ء

هندسة  دنية

 ف1وضة.

 23 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- صفرو) بنصف1ر  بر نزر ن  (3 بلشك)

31111)صفرو  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (:  لسيد  ملصطفى  لسيلي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد  ملهد1 لعكل)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) لعكل   لسيد  ملهد1 

زنقة بشخ1ريست ب  ق1 ة  ملهد1 ثقة)

31111) لرب1ط) 16 ملحيط  لرب1ط)

 ملغرب.

 لسيد  ملصطفى  لسيلي)

تيكشين) (75 رقم) حي  در ر  عنش نه( ))

 ك1در)81111) ك1دير  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيدة  ليكة   ي1ن 

تيكشين  ك1دير) (75 رقم) حي  در ر 

81111) ك1دير  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (13 بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)241.

142I

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

SADNIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب

SADNIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لط1بق 

 الو0 رقم 71 تجزئة  يد   وكنيديف 

صفرو  لط1بق  الو0 رقم 71 تجزئة 

 يد   وكنيديف صفرو 31111 

صفرو  ملغرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.2557

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 24)دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  (SADNIR

 111.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

تجزئة  يد ) (71 رقم)  لط1بق  الو0 

صفرو  لط1بق  الو0)  وكنيديف 

تجزئة  يد   وكنيديف) (71 رقم)

31111)صفرو  ملغرب نتيجة) صفرو)

الملن1فسة.

و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  لع1يد1 

2 لرف1يف) بلشك) (21 رقم) عنش نه( ))

صفرو  ملغرب) (31111 صفرو)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي  لط1بق) (2121 دجنبر) (29 بت1ريخ)

71)تجزئة  يد   وكنيديف)  الو0 رقم)

صفرو)-)31111)صفرو  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 14) 1رس)

.22611122115189

143I

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

 ATELIER D› ARCHITECTURE

IN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب

 ATELIER(D› ARCHITECTURE(IN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 23 بلشك 

تجزئة بير  نزر ن بن صف1ر صفرو - 

31111 صفرو  ملغرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.2689

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 23)دجنبر)  ملؤرخ في)

 ATELIER D’ ARCHITECTURE IN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي)23)بلشك تجزئة بير)

 31111 (- صفرو) صف1ر  بن   نزر ن 

صفرو  ملغرب نتيجة الملن1فسة).

و عين:

 لسيد(ة))ع1د0 بي1ض و عنش نه( ))

حي  لفرح  ريرت) (711 رقم) (34 زنقة)

(ة)) صفرو  ملغرب كمصفي) (31111

للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

بت1ريخ)23)دجنبر)2121)وفي)23)بلشك)

(- تجزئة بير  نزر ن بن صف1ر صفرو)

31111)صفرو  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 14) 1رس)

.22611122115187

144I
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أ ز ور

FORATLAS-TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

أ ز ور

حي  لفيجة رقم 19 خنيفرة ، 

54111، خنيفرة  ملغرب

FORATLAS-TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 26 

 كرر زنقة 5  جمشعة 1 حي  م  لبيع 

خنيفرة - 54111 خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

4313

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FORATLAS-TRANS

نقل) (• (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

لحس1ب) غير  ملصحشبة   أل تعة 

 آلخرين.

 26 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 كرر زنقة)5) جمشعة)1)حي  م  لبيع)

خنيفرة)-)54111)خنيفرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 911 (:  لسيد  ملصطفى  عس1و1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  ملصطفى  عس1و1)

45-4- زنقة  1رى  شالس) عنش نه( ))

طر غشن1) (43212 ت1ر غشن1) ريشس  (1

 سب1ني1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  عس1و1)

45-4- زنقة  1رى  شالس) عنش نه( ))

طر غشن1) (43212 ت1ر غشن1) ريشس  (1

 سب1ني1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (14  البتد ئية بخنيفرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)144.

145I

KAMAR BENOUNA

SAKFI ش م م
إعالن  تعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

SAKFI ش م م »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 9  كرر 

زنقة  بنش جهير و  لزنقة 2 تجزئة 

بيروني - 21151  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.156971

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

قرر  لجمع  لع1م  ملص1دقة على بيع)

حفيض) لف1ئدة  لسيد  حصة  (43

علمي)

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تغيير  لبند  لس1بع  ن  لقش نين)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

ر سم01.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821853.

146I

)شيش1 سعيد  ح1سب  عتمد ب1لرشيدية

BET OUBEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شيش1 سعيد  ح1سب  عتمد 
ب1لرشيدية

57 زنقة  شال1 عبد هللا بن علي 
 لش د لحمر  لرشيدية  لرشيدية، 

52111،  لرشيدية  لرشيدية
BET OUBEN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 24 ش1رع 

 لزرقطشني  لرشيدية - 52111 
 لرشيدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
15855

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BET (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. OUBEN
:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لدر سة في  لخد ة  ملدنية
بيع  دو ت) (-  شغ01  لطب1عة)

ولش زم  ملكتب ب1لتقسيط.
24)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 52111 (-  لزرقطشني  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 351 (:  لسيد بن  دريس سليم1ن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  وع�شى  حمد):)351)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 311 (: سعيد) بن  دريس   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

سليم1ن) بن  دريس   لسيد 
قصر  يت سعد ن  لنيف) عنش نه( ))

52452)تنغير  ملغرب.
عنش نه( ))  لسيد  وع�شى  حمد 
د ور  شال1   حمد  لخنك  لرشيدية)

52111) لرشيدية  ملغرب.
 لسيد بن  دريس سعيد عنش نه( ))
 52452 سعد ن  لنيف) قصر  يت 

تنغير  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سليم1ن) بن  دريس   لسيد 
قصر  يت سعد ن  لنيف) عنش نه( ))

52452)تنغير  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لرشيدية   البتد ئية 
بمكتب) (156 تحت رقم) (2122 أبريل)

 الستثم1ر  لرشيدية.

147I

malartci

STE SIKKAT ASSALAMA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE SIKKAT ASSALAMA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل حي 
 الطلس  والد عي1د سشق  لسبت 

 والد  لنمة - 23551 سشق  لسبت 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

359

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SIKKAT ASSALAMA

:) العم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملختلفة  و  لبن1ء.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) حل حي)

سشق  لسبت) عي1د   الطلس  والد 

سشق  لسبت) (23551 (-  والد  لنمة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

111)حصة) (:  لسيد هش1م فهمي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فهمي  هش1م   لسيد 

حي  الطلس  والد عي1د سشق  لسبت)

سشق  لسبت) (23551  والد  لنمة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فهمي  هش1م   لسيد 

حي  الطلس  والد عي1د سشق  لسبت)

سشق  لسبت) (23551  والد  لنمة)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بسشق  لسبت  والد  لنمة)

رقم) تحت  (2122 أبريل) (15 بت1ريخ)

.256

148I

ste(cofiguer(sarl

مقهى املدينة
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 لطبيعيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1

 قهى  ملدينة
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
أعطى  لسيد(ة)) (2121 أكتشبر) (15
عبد  لكريم و  لجاللي وح1دة عس1و1)
رقم) للبط1قة  لشطنية  (ة))  لح1 ل)
ZG6714) ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)
ب1ملحكمة  البتد ئية) (en cour
بجرسيف حق  لتسيير  لحر لألصل)
 لتج1ر1  لك1ئن ب بزنقة بن بطشطة)
جرسيف بزنقة بن بطشطة جرسيف)
للسيد(ة)) جرسيف  ملغرب  (35111
(ة)) بشجمعة  لرح1و1  لح1 ل)
ZG3944)ملدة) للبط1قة  لشطنية رقم)
 2121 أكتشبر) (15 1)سنة تبتدئ  ن)
2122) ق1بل) أكتشبر) (15 و تنتهي في)

 بلغ شهر1)11.111)درهم.
149I

STE NOTREP SARL 

STE NOTREP SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE NOTREP SARL
 لشركة  ملح1سبة  لكبرى ف. .م 

ش.م.م 7 زنقة  لعر ق  ق1 ة  لصف1 و 
 ملروة  لط1بق  الو0 رقم 17 طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب
STE NOTREP SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 31 ش1رع 
 كسيك  لط1بق 3 رقم 36 و 37 
طنجة - 91111  لطنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.9553
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
STE NOTREP SARL) بلغ رأسم1له1)
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

 إلجتم1عي)31)ش1رع  كسيك  لط1بق)

 91111 (- طنجة) (37 و) (36 رقم) (3

عدم) (: (0 نتيجة   لطنجة  ملغرب 

 لنش1ط.

و حدد  قر  لتصفية ب)31)ش1رع)

 37 و) (36 رقم) (3  كسيك  لط1بق)

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

و) زنب  الندلش�شي   لسيد(ة))

ش1رع  ال 1م  لقسطالني) عنش نه( ))

طنجة) (91111 طنجة) نه1د  فيال 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و) حسن  لسماللي   لسيد(ة))

ش1رع  ال 1م  لقسطالني) عنش نه( ))

طنجة) (91111 طنجة) نه1د  فيال 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3247.

151I

IASCOMPTES sarl

DOCTORBOOST Nutrients
إعالن  تعدد  لقر ر ت

IASCOMPTES sarl

18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 

بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

 DOCTORBOOST Nutrients

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 61 تق1طع 

ش1رع لال ي1قشت و  صطفى  ملع1ني 

ط1بق 2 رقم 69 - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.453241

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:

رأس  01  لشركة) زي1دة  (

إلى) درهم  (1.111.111,11  ن)

2.141.111,11)درهم

على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ملش فقة على  لشريك  لجديد)

رأس  01) في  وتحديد  س1همته 

 لشركة ب)1.141.111,11)درهم

على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ملش فقة على تحديث  لنظ1م)

 ألس1�شي

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

-6) ملس1هم1ت:) لذ1) رقم) بند 

ينص على  1يلي:)يتم عرض  س1هم1ت)

شركة) على  لنحش  لت1لي:*)  لشرك1ء)

ONACCESS)تس1هم ب:)1.111.111 

 INTEGRAL PRO شركة) (* درهم,)

تس1هم ب:)1.141.111)درهم

بند رقم)-7)رأس  مل01:) لذ1 ينص)

رأس  01  لشركة  قسم) على  1يلي:)

شركة) (* نحش:) على  على  لشرك1ء)

 1.111 ب:) تس1هم  (ONACCESS

 1.111.111 , 1  جمشعه) حصة)

 INTEGRAL PRO شركة) (* (, درهم)

تس1هم ب:)1.141)حصة), 1  جمشعه)

1.141.111)درهم

بند رقم)-8) لحصص:) لذ1 ينص)

على  1يلي:)حصص  لشركة  قسمة)

 ONACCESS شركة) (* ك1لت1لي:)

شركة) (* حصة,) (1.111 ب:) تس1هم 

INTEGRAL PRO)تس1هم ب:)1.141.

حصة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821821.

151I
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fiduciaire(capital(orient

FAIZA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc

FAIZA IMMOBILIER شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 112 طريق 
ن تجزئة  بن خلدون ش1رع زي1د 

بن سلط1ن وجدة - 61111 وجدة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
39193

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 FAIZA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.IMMOBILIER
غرض  لشركة بإيج1ز):) ق1و0 بن1ء

أشغ01  لبن1ء.
 112 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
طريق ن تجزئة  بن خلدون ش1رع زي1د)
وجدة) (61111 (- وجدة) سلط1ن  بن 

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  ملكي بكشش):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  ملكي بكشش عنش نه( ))112 
طريق ن تجزئة  بن خلدون ش1رع زي1د)
وجدة) (61111 وجدة) سلط1ن  بن 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ملكي بكشش عنش نه( ))112 
طريق ن تجزئة  بن خلدون ش1رع زي1د)
وجدة) (61111 وجدة) سلط1ن  بن 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)496.
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SOFIDACE

 OMA STAR SERVICES SARL
AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 OMA STAR SERVICES SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي لشاللدة 
 والد علي1ن تم1رة - 12111 تم1رة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
136171

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 OMA (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

. STAR SERVICES SARL AU
سيكشن) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
في) تنفذ   لغرض  ن  لشركة  ن 

 ملغرب  و في  لخ1رج).

-) عم01) ,) العالن) -) لطب1عة)
تنفيذ) (, الفت1ت) (, ,) لتج1رة)  ختلفة)
و) جميع  عم01  لدع1ية  لع1 ة 
 لخ1صة),)تركيب  للشح1ت  العالنية),)
 نش1ء) ش قع  لشيب),)خد 1ت  لدع1ية)
,) ستش1ر ت) و  التص1الت  لع1 ة)
 لدع1ية و  التص1الت),) نش1ء)و تشغيل)
 لتصميم  لجر فيكي),)تصشير وطب1عة)
جميع) على  جميع  نش ع  العالن1ت 
بمع1لجة) -) لقي1م   نش ع  لشس1ئط)
جميع  العم01  ملتعلقة بشكل) وبن1ء)
 ب1شر  و غير  ب1شر ب1ملش ضيع  لت1لية)
(, ,) لبن1ء,) لسب1كة) .- النش1ء ت)
 لكهرب1ء),) لطالء),) لرسم على  لزج1ج)
و  لده1ن1ت  لخ1صة),) لبن1ء) لكهرب1ئي)
,) لتركيب1ت  لكهرب1ئية),)و  اللكترونية)
(- ,) حط1ت و  حشالت  الن1رة  لع1 ة)
ت1جر لجميع) (-  ه1م  لطب1عة  لع1 ة)
لجميع) جميع  ملعد ت  و   ملنتج1ت 
و) وجميع  لسلع   ملنتج1ت  لفرعية 
-ت1جر  جهزة)  ملش د  و  ملستلز 1ت)
و  للش زم)  لكمبيشتر  ث1ث  ملك1تب 
نج1رة) (- و عد ت  لصشت)  ملدرسية 
 ملع1دن و  اللش نيشم)-تخطيط  تنشع)
جميع  ملع1 الت) (, وبشكل  عم) (-
و) و  لعق1رية  و  لصن1عية   لتج1رية 
 مل1لية  ملتعلقة بشكل  ب1شر  و غير)
ب1الشي1ء) ملذكشرة  عاله  و)  ب1شر 
تحقيقه1) تعزز   لتي  ن  ملحتمل  ن 
وكذ لك  1  ش1ركة) (, وتطشيره1)
 ب1شر  و غير  ب1شرة ب11 شكل  ن)
 الشك01 في  لشرك1ت  لتي تسعى  لى)

تحقيق  م1ثل  و  رتبط).
لشاللدة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تم1رة) (12111 (- تم1رة) علي1ن   والد 

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: عبلشش) عبد  لق1در   لسيد 
1.111)حصة بقيمة)111.111)درهم)

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبلشش) عبد  لق1در   لسيد 
عنش نه( ))  ل)1)ج)5)رقم)351)ح 1 م)

 لرب1ط)11153) لرب1ط  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبلشش) عبد  لق1در   لسيد 
عنش نه( ))  ل)1)ج)5)رقم)351)ح 1 م)

 لرب1ط)11153) لرب1ط  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)7935.

153I

Fiducia(Agency(Khouribga

 ELECTRO-FROID
OUARDIGHA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Fiducia(Agency(Khouribga

42 ش1رع  شال1 يشسف شقة 66 ، 

25111، خريبكة  ملغرب

 ELECTRO-FROID OUARDIGHA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 42 ش1رع 

 شال1 يشسف، شقة 66 خريبكة 

42 ش1رع  شال1 يشسف، شقة 66 

خريبكة 25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7591

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ELECTRO-FROID OUARDIGHA
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أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لتكييف و لتبريد  ملنزلية و لصن1عية.
42)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
خريبكة) (66 شقة) يشسف،)  شال1 
 66 شقة) يشسف،) ش1رع  شال1  (42

خريبكة)25111)خريبكة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 111 (: بنلشليد) يشسف   لسيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد يشسف بنلشليد عنش نه( ))
تجزئة بدر حي م ش ف خريبكة) (42

25111)خريبكة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد يشسف بنلشليد عنش نه( ))
تجزئة بدر حي م ش ف خريبكة) (42

25111)خريبكة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)288.

154I

Fiducia(Agency(Khouribga

ARMIN EL JANNET
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

Fiducia(Agency(Khouribga
42 ش1رع  شال1 يشسف شقة 66 ، 

25111، خريبكة  ملغرب
ARMIN EL JANNET شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 34 بلشك 

15  لسشق  لقديم خريبكة 34 بلشك 
15  لسشق  لقديم خريبكة 25111 

خريبكة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.3997

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

(ة)) دريس) تفشيت  لسيد)

511)حصة  جتم1عية  ن)  ملج1هد1)

أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

لكبير صب1ني بت1ريخ)17)أبريل)2122.

تفشيت  لسيد)(ة))حفيظ  لنصير)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (411

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))لكبير)

صب1ني بت1ريخ)17)أبريل)2122.
بحي1و1) ليلى  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (111

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))لكبير)

صب1ني بت1ريخ)17)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (21  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)289.

155I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

COMPLEXE LES NEIGES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

COMPLEXE LES NEIGES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 86 

 لط1بق 2  ملنطقة  لصن1عية سيد1 

غ1نم  ر كش - 41111  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124715

 11 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.COMPLEXE LES NEIGES

:) حطة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لخد 1ت و إع1دة بيع  لشقشد و زيشت)

 لتشحيم.

 86 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

2) ملنطقة  لصن1عية سيد1)  لط1بق)

41111) ر كش) (- غ1نم  ر كش)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد علي ص1بر1):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ص1بر1  علي   لسيد 

تجزئة عثم1ن رقم)123)ت1ركة)41111 

 ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ص1بر1  علي   لسيد 

تجزئة عثم1ن رقم)123)ت1ركة)41111 

 ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4269.

156I

CABINET CBA SARL

KAZANWAY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب1بشم، ط1بق 3، ش1رع 

 حمد  لخ1 س ، 21251،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

KAZANWAY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لسع1دة  ق1 ة  ألحالم عم1رة - 

21121  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.467297

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 11) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) KAZANWAY) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

 إلجتم1عي حي  لسع1دة  ق1 ة  ألحالم)

عم1رة)-)21121) لد ر  لبيض1ء) ملغرب)

نتيجة 0):)عدم وجشد نش1ط تج11.

حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

(- عم1رة)  لسع1دة  ق1 ة  ألحالم 

21121) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة)) لي1س فتح و عنش نه( ))

عم1رة) حي  لسع1دة  ق1 ة  الحالم 

 21621 7) لبرنش�شي) رقم) إف 

(ة)) كمصفي)  لد ر لبيض1ء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

حي) (: ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 

 لسع1دة  ق1 ة  ألحالم عم1رة)21121 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819654.

157I
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CRECHE OM AHMED

CRECHE OM AHMED
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CRECHE OM AHMED
TANGER ، 90000، tanger(maroc
creche(om(ahmed شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طنجة 

 لب1لية تجزئة ف1سينط1 17 ش1طئ 
 لر 01  لذهبية رقم 28 طنجة - 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 شتنبر) (19
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 creche(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.om(ahmed
غرض  لشركة بإيج1ز):)حض1نة.

طنجة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1طئ) (17 ف1سينط1) تجزئة   لب1لية 
(- طنجة) (28 رقم)  لر 01  لذهبية 

91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
111)حصة) (:  لسيد بال0  لع1قل)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) بال0  لع1قل   لسيد 
قنقشش  لقصر  لصغير) سيد1 
فحص  نجرة)91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بال0  لع1قل   لسيد 

قنقشش  لقصر  لصغير) سيد1 

فحص  نجرة)91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3187.
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societe tadlawa travaux sarl

TADLAWA TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

societe tadlawa travaux sarl

 1109ETAGE 1 RIAD(ISMAILI(TR

 R(MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TADLAWA TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 

1119 طبقة 1 / ري1ض  السم1علية - 

51151  كن1س  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.31469

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 29)دجنبر)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت) (TADLAWA TRAVAUX

رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (51.111

(/ (1 طبقة) (1119 رقم)  إلجتم1عي 

51151) كن1س) (- ري1ض  السم1علية)

 ملغرب نتيجة الملن1فسة.

و عين:

و) جم1د1  عبد  لع1لي   لسيد(ة))
عنش نه( ))رقم)1119)طبقة)1)/)ري1ض)

51151) كن1س  ملغرب)  السم1علية)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

رقم) وفي  (2121 دجنبر) (29 بت1ريخ)

1119)طبقة)1)/)ري1ض  السم1علية)-)

51151) كن1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

31) 1رس) بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)97.

159I

CABINET CBA SARL

SHAL MEDIC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET CBA SARL

27 زنقة ب1بشم، ط1بق 3، ش1رع 

 حمد  لخ1 س ، 21251،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

SHAL MEDIC »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: بشسكشرة 

أوكسجين C4-T1  ملدينة  لخضر ء 

إقليم  لنش صر. - 27182  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.452159

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

2121)تم  تخ1ذ) 28)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

عالء) لدين) تفشيت  لسيد   1يلي:)

بنيحيى  لح1 ل للبط1قة  لشطنية رقم)

للسيدة) حصة  (5110 (BK277715

للبط1قة) بنيحيى  لح1 لة  صشفي1 

.BK374146(لشطنية رقم 

على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 

تحشيل  لشكل  لق1نشني  ن)  1يلي:)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

د ت  ملسؤولية  ملحدودة) لشركة 

د ت  لشريك  لشحيد.

على) ينص  13:) لذ1  رقم) قر ر 

عالء) إستق1لة  ملسير  لسيد   1يلي:)

للبط1قة) بنيحيى  لح1 ل   لدين 

تعيين) و  (BK277715 رقم)  لشطنية 

صشفي1) جديدة  لسيدة   سيرة 

للبط1قة  لشطنية) بنيحيى  لح1 لة 
BK374146(رقم

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  16:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:) لسيدة صشفي1 بنيحيى  لح1 لة)
 BK374146 رقم) للبط1قة  لشطنية 

 س1همة)1111)حصة.
على) ينص  17:) لذ1  رقم) بند 
في) رأس  01  لشركة  حدد   1يلي:)
111.111)درهم  نسشب إلى  لسيدة)

صشفي1 بنيحيى.
على) ينص  12:) لذ1  رقم) بند 
تعيين  سيرة جديدة  لسيدة)  1يلي:)
للبط1قة) بنيحيى  لح1 لة  صشفي1 

.BK374146(لشطنية رقم 
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 16 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2122)تحت رقم)817513.
161I

CABINET CBA SARL

EXPECT FOOD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET CBA SARL
27 زنقة ب1بشم، ط1بق 3، ش1رع 

 حمد  لخ1 س ، 21251،  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب

EXPECT FOOD »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حي 

ر سين، 18 زنقة أ يمة  لس1يح - 
21251  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.517537
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
2121)تم  تخ1ذ) 14)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 
عبد  لعلي) تفشيت  لسيد   1يلي:)
للبط1قة  لشطنية) بنيحيى  لح1 ل 
B416121)5110)حصة للسيد) رقم)
عالء) لدين بنيحيى  لح1 ل للبط1قة)

 .BK277715(لشطنية رقم 
على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 
عبد) إستق1لة  ملسير  لسيد   1يلي:)
للبط1قة) بنيحيى  لح1 ل   لعلي 
تعيين) و  (B416121 رقم)  لشطنية 
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عالء) لدين) جديد  لسيد   سير 

بنيحيى  لح1 ل للبط1قة  لشطنية رقم)
.BK277715

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)16:) لذ1 ينص على  1يلي:)
بنيحيى  لح1 ل) عالء) لدين   لسيد 
 BK277715 رقم) للبط1قة  لشطنية 

 س1هم ب)511)حصة
بند رقم)17:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 51.111 رأس  01  لشركة  حدد في)
درهم  نسشب إلى  لسيدعالء) لدين)

بنيحيى.
على) ينص  12:) لذ1  رقم) بند 
جديد  لسيد) تعيين  سير   1يلي:)
عالء) لدين بنيحيى  لح1 ل للبط1قة)

.BK277715(لشطنية رقم 
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

دجنبر)2121)تحت رقم)818832.
161I

MARCHICA CONSEIL

JIKAD TECHNOLOGY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، ش1رع طشكيش،  لط1بق 1، شقة 

1،  لن1ظشر. ، 62111،  لن1ظشر 
 ملغرب

JIKAD TECHNOLOGY شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ملط1ر 
 عم1ر 33 رقم 38  لن1ظشر - 62111 

 لن1ظشر  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.23437

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»911.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)621.

162I

fiduciaire(capital(orient

BEGBEG TRANS INTER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc
BEGBEG TRANS INTER شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 طريق 
4 فيالج ولد  لشريف وجدة - 

61111 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
39211

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BEGBEG TRANS INTER
لنقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
غير) لآلخرين  ن  أل تعة   لدولي 

 ملص1حبة  لتي تقل حمشلته1 عن)3
 ستير د و تصدير

- ف1وض.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)11)طريق)
4)فيالج ولد  لشريف وجدة)-)61111 

وجدة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بكبك  لحسين)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) بكبك  لحسين   لسيد 
وجدة) عم1لة  عين  لصف1ء) ملركز 

61111)وجدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) بكبك  لحسين   لسيد 
وجدة) عم1لة  عين  لصف1ء) ملركز 

61111)وجدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (14 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)518.
163I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ليسفور دو طنجي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية ش1رع  حمد  لخ1 س و ش1رع 
 بن كثير إق1 ة دوس  1رس رقم 44 ، 

91111، طنجة  ملغرب
ليسفشر دو طنجي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لدور 
 ألر�شي و مليز نين ب1ملجد 594 ، 

تجزئة  ملجد ، لزنقة 11 رقم 59 - 
91111 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.98731
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 فبر ير) (15 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  طنجي  دو  ليسفشر  حل 
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (11.111
و مليز نين)  إلجتم1عي  لدور  ألر�شي 
، لزنقة) تجزئة  ملجد) (، (594 ب1ملجد)
طنجة  ملغرب) (91111  -  59 رقم) (11
لتطشير) آف1ق  وجشد  عدم   0 نتيجة 

نش1ط  لشركة).

و عين:

ب1سك01) جشرد ن   لسيد(ة))

ك1 ي) زنقة  (7 و عنش نه( ))  شنفشرت 

بغيشك) س1نت  (22111 ديمشالن)

فرنس1 كمصفي)(ة))للشركة.

كر بشف1ك) بيير  رج1ن   لسيد(ة))

 22111 هشش) ش1رع  (5 عنش نه( )) و 

(ة)) كمصفي) فرنس1  بغيشك  س1نت 

للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي  لدور) (2122 فبر ير) (15 بت1ريخ)

 ألر�شي و مليز نين ب1ملجد)594)،)تجزئة)

 91111  -  59 رقم) (11 ، لزنقة)  ملجد)

طنجة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252926.

164I

Cke Consulting

KS EVENTS LA DIFFERENCE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

Cke Consulting

 boulvard(mohamed ,21

 zerktounia, Résidence(Al(Borj,

 6éme(étage, casablanca ،

20000، casablanca(maroc

 KS EVENTS LA DIFFERENCE

»شركة  ملس1همة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 32 زنقة 

 لبنفسج إق1 ة  لزيتشنة  لط1بق 

2 رقم 21 - 21131  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.511427

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 21) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تطشير  ملس1همة  لعينية)

على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تغير  لشكل  لق1نشني).
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وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) بند 

على  ملس1همة)  1يلي:) ملش فقة 

تطشير) على  و ملش فقة   لعينية 

 311.111,11 إلى)  ملس1همة  لعينية 

درهم(ثالثم1ئة ألف درهم)

على) ينص  12:) لذ1  رقم) بند 

تحشيل  لشكل  لق1نشني  ن)  1يلي:)

إلى) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شركة  ملس1همة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 819511 رقم) تحت  (2122  1رس)

و821211.

165I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

STE ZENOORM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8  لط1بق 5  لشقة 9  ق1 ة 

 لحرية ش1رع فلسطين ، 31111، 

ف1س  ملغرب

STE ZENOORM SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 43 حي 

 لنم1ء بنسشدة ف1س - 31111 ف1س 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72259

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ZENOORM SARL

بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و ألث1ث) وتركيب  ملفروش1ت 

ب1لجملة أعم01  لنج1رة  ن  لخشب)

أعم01) و لبالستيك،) و أللش نيشم 

 ختلفة..

حي) (43 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ف1س) (31111 (- بنسشدة ف1س)  لنم1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

341)حصة) (:  لسيد  حمد  نش1)

بقيمة)111)درهم للحصة).

331)حصة) (:  لسيد زكري1ء) نش1)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 331 (:  لسيد عبد  لصمد  نش1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد  نش1 عنش نه( ))رقم)

تجزئة  لنسيم  ملسيرة) (4 بلشك) (99

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

 لسيد زكري1ء) نش1 عنش نه( ))23 

زو غة ف1س) (21 تجزئة  لعنبرة) (2 س)

31111)ف1س  ملغرب.

عبد  لصمد  نش1)  لسيد 

حي  لنسيم) (4 بلشك) (88 عنش نه( ))

 ملسيرة ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  نش1 عنش نه( ))رقم)

تجزئة  لنسيم  ملسيرة) (4 بلشك) (99

ف1س)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (14 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1814.

166I

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د

ASMEDIS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  لحس1ب1ت  لعب1د
23 بلشك 3 بئر نزر ن بنصف1ر، 

31111، صفرو  ملغرب
ASMEDIS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 21  لط1بق 
 لت1ني تجزئة هند طريق  ملنز0 صفرو 

- 31111 صفرو  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
3687

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ASMEDIS
نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع لف1ئدة  لغير
 ق1و0  عم01  تنشعة  و بن1ء

 لتصدير و  إلستر د.
 21 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لط1بق  لت1ني تجزئة هند طريق  ملنز0)

صفرو)-)31111)صفرو  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  ملهد1  لهاللي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  ملهد1  لهاللي 
طريق  ملنز0 صفرو) هند  تجزئة  (21

31111)صفرو  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  ملهد1  لهاللي 
طريق  ملنز0 صفرو) هند  تجزئة  (21

31111)صفرو  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)249.

167I

AUDEC EXPERTISE

VALADE MEDITERRANEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme(étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
VALADE MEDITERRANEE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 142 ، ركن 
ريثيل وبشليف1رد إ يل زوال ، - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2121 نشنبر) (18 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
جعفر  ختشم) (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (211
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.211

جير رد فيشال بت1ريخ)18)نشنبر)2121.
(ة))حسن ق1صر1) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (211 عي1د) بش 
أصل)1.211)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

جير رد فيشال بت1ريخ)18)نشنبر)2121.
(ة)) هد1 سنه1جي) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (611
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (2.611

جير رد فيشال بت1ريخ)18)نشنبر)2121.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818516.

168I
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GK SERVICE CONFORT

IRSBR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنش1ء)فرع ت1بع للشركة

GK SERVICE CONFORT

 LOT(JAWHARA ، 24000، EL 119

JADIDA MAROC

IRSBR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنسيم 

 ق1 ة  نى عم1رة 213 شقة 35 - 

21111  لدر  لبيض1ء  ملغرب.

إنش1ء فرع ت1بع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.417543

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)25) 1رس)2122)تقرر إنش1ء)

تحت  لتسمية) للشركة  ت1بع  فرع 

ب1لعنش ن  لعشن1ت) و  لك1ئن  (IRSBR

طريق سيد1 بنشرKM3)دو ر  سم1رة)

- 24351)سيد1 بنشر  ملغرب و  ملسير)

 ن طرف  لسيد(ة)) لعلمي نش 0.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821718.

169I

fiduhaouz

فالكيري بيزنيس سونطر
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fiduhaouz

 Boulevard Allal El Fassi,

 residence(Jawhara, appartement

Marrakech ، 40000 ,5،  ر كش 

 ملغرب

ف1لكير1 بيزنيس سشنطر شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 196 

عين سليم نخيل  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124177

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)ف1لكير1)

بيزنيس سشنطر.
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

إد رة عملي1ت  لخد ة.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)196 

 41111 (- عين سليم نخيل  ر كش)

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

جي�شي) ويلي1م   لسيد  كشيلشن 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

جي�شي) ويلي1م   لسيد  كشيلشن 

 2 رقم) شقة  بريستيجي1  عنش نه( ))

ج1د  ر كش) 216) دخل  عم1رة)

41111) ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

جي�شي) ويلي1م   لسيد  كشيلشن 

 2 رقم) شقة  بريستيجي1  عنش نه( ))

ج1د  ر كش) 216) دخل  عم1رة)

41111) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

29) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134328.

171I

Sté MDCJET SARL

 Société GOLDEN-RIF CAR

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Société GOLDEN-RIF CAR SARL

22 ش1رع عال0  لف1�شي ، 32111، 

 لحسيمة  ملغرب

 Société GOLDEN-RIF CAR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 124 
زنقة فلسطين   زورن - 32251 

 لحسيمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3713

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Société GOLDEN-RIF CAR SARL

كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)124)زنقة)

فلسطين   زورن)-)32251) لحسيمة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (511 (:  لسيد  زك1غ رشيد)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 411 (:  لسيد  لشريف  سم1عيل)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  لشريف فريد):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رشيد   لسيد  زك1غ 
عم1رة غزيزية  لط1بق  لث1لث  لشقة)
41111) ر كش)  16-31 ه) ج  (5

 ملغرب.
 لسيد  لشريف  سم1عيل)
حي  سشيقن   زورن) عنش نه( ))

32251) لحسيمة  ملغرب.
عنش نه( )) فريد   لسيد  لشريف 
 32251 حي  سشيقن   زورن)

 لحسيمة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) فريد   لسيد  لشريف 
 32251 حي  سشيقن   زورن)

 لحسيمة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لحسيمة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)118.
171I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

COMPLEXE ISLY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC
COMPLEXE ISLY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بشيشيط1 
جم1عة تيز1 نسلي د ئرة بني  ال0 - 

23351 قصبة ت1دلة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.1427

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
د ود1) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (511
(ة))علي) 1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)

ص1بر1 بت1ريخ)11)أبريل)2122.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
بت1ريخ ت1دلة  بقصبة    البتد ئية 

 21)أبريل)2122)تحت رقم)64.

172I

STE FIDUCONFIANCE

SOMEFTA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
SOMEFTA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 117 ، 
زنقة ن1بشلي، ش1رع بيروت،  نفلشر1 

1، ف1س - 31111 ف1س  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.32933

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تحشيل) (2122 ين1ير) (21  ملؤرخ في)
 ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة  ن)»)
رقم)117)،)زنقة ن1بشلي،)ش1رع بيروت،)
ف1س) (31111 (- ف1س) (،1  نفلشر1)
 ملغرب«)إلى)»جن1ن رح01 جم1عة والد)
 لطيب ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
فبر ير) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)918.

173I

GLOBAL ADVICE

وازيس تارميغت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
17 ش1رع ب1حم1د ط1بق 4 رقم 7 ، 

21111،  لد ر لبيض1ء  ملغرب
و زيس ت1ر يغت شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 7 

زنقة أحمد تشكي  لط1بق 2 رقم 11 - 
21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541539

 21 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
و زيس) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

ت1ر يغت.
بن1ء) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و) و  ملستشفي1ت  وتجهيز  لعي1د ة 

 ملب1ني  لسكنية
كب1ر) إيش ء) وتجهيز  ر فق  بن1ء) (-

 لسن
-)تشييد  ب1ني  الستغال0  ملنهي

-) قتن1ء،)تأجير،) ستغال0،)تسيير)
وإع1دة بيع جميع  ملمتلك1ت و لحقشق)

 ملنقشلة وغير  ملنقشلة
-)جميع  الشغ01.

 7 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  11 2)رقم) زنقة أحمد تشكي  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  حمد سعيد   ر ني):)341 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 331 (:  لسيد نشر  لدين لشه1ب)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 331 (:  لسيد عبد  ملش ن غر س)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
سعيد   ر ني)  لسيد  حمد 
رقم) حي  ملنصشر  لذهبي  عنش نه( ))
ورز ز ت) (45111 ورز ز ت) (429

 ملغرب.
لشه1ب) نشر  لدين   لسيد 
ورز ز ت) تر يكت  ت1بشنت  عنش نه( ))

45111)ورز ز ت  ملغرب.

غر س) عبد  ملش ن   لسيد 
 248 رقم) حي  لشحدة  عنش نه( ))

ورز ز ت)45111)ورز ز ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سعيد   ر ني)  لسيد  حمد 
رقم) حي  ملنصشر  لذهبي  عنش نه( ))
429)ورز ز ت)45111)ورز ز ت  ملغرب
لشه1ب) نشر  لدين   لسيد 
ورز ز ت) تر يكت  ت1بشنت  عنش نه( ))

45111)ورز ز ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

174I

ste(cofiguer(sarl

STE BIGTOP TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE BIGTOP TRAV شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر والد 
خلشف  والد علي ص1كة جرسيف - 

35111 جرسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
2295

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BIGTOP TRAV

- شغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 ختلفة  و لبن1ء

-كر ء) ملعد ت
-وسيط تج1ر1.

:)دو ر والد) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- خلشف  والد علي ص1كة جرسيف)

35111)جرسيف  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: سفي1ن) علش1   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) سفي1ن  علش1   لسيد 
جرسيف) ص1كة  خلشف  والد  دو ر 

35111)جرسيف  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سفي1ن  علش1   لسيد 
جرسيف) ص1كة  خلشف  والد  دو ر 

35111)جرسيف  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بجرسيف بت1ريخ)22)أبريل)

2122)تحت رقم)1304/2022.
175I

LOGIFIN

ITM-Energie
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 21

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ITM-Energie شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 21 

 إلق1 ة في ش1رع  لش1وية يشسف 
 بن ت1شفين زنقة رشيد ر�شى طنجة 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126561

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ITM- (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.Energie
-1)أعم01) غرض  لشركة بإيج1ز):)
و لجهد) شبك1ت  لكهرب1ء) إنش1ء)
 ملتشسط)))و ملنخفض و إلن1رة  لع1 ة.

أعم01  لتمديد ت  ملسبقة) (2-
و ملع1لجة) و له1تف  للح1سشب 

 لصشتية و ملرئية
-3)أعم01 شبكة  له1تف

و لحم1ية) أعم01  لكشف  (4-
و إلطف1ء) آللي

و لتدفئة) 0  لسب1كة  أعم1 (5-
و لتكييف.

-6) لدر سة و لهندسة
-7)أعم01  لتشييد و لطالء

0  لصرف  لصحي) أعم1 (8-
و ملج1ر1 و لقنش ت

-9)أعم01  تنشعة
رة أو  ستير د أو تصدير) 1 تج (11-
 ملعد ت  لجديدة أو  ألدو ت و آلالت)

وقطع  لغي1ر أي1 ك1ن نشعه1
-11) الستير د و لتصدير

جميع) (، أعم) بشكل  و (12-
و لصن1عية)  ملع1 الت  لتج1رية 
و مل1لية و ملنقشلة وغير  ملنقشلة)،) لتي)
قد تكشن  رتبطة بشكل  ب1شر أو غير)
شر بغرض  لشركة وأ1 أغر ض)  ب1
 م1ثلة أو ذ ت صلة قد تعزز تشسيعه1)

أو تطشيره1..
 21 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
يشسف) ش1رع  لش1وية  في  ق1 ة   إل
 بن ت1شفين زنقة رشيد ر�شى طنجة)

91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد أشرف ب1رى):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ب1رى  أشرف   لسيد 

 295  ملج1هدين قطعة  لغشلف رقم)

طنجة) (91111  1 3) لط1بق) شقة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ب1رى  أشرف   لسيد 

 295  ملج1هدين قطعة  لغشلف رقم)

طنجة) (91111  1 3) لط1بق) شقة)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3545.

176I

CABINET RAMI EXPERTISE

SOTERYA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SOTERYA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 44 ش1رع 

 حمد  لسالو1 ف1س - 31111 ف1س 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.63739

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 12) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت حصص

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تغيير لشكل  لق1نشني للشركة.

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  6:) لذ1  رقم) بند 
حصة  ن) (5511 تفشيت) (*  1يلي:)
» لسيد ز ز) 11111حصة  ن) أصل)
 RISHTY » لشركة) إلى) عبد  لسالم«)
HOLDING) مثله1  لق1نشني)» لسيد)

 لج1 عي رشيد«
على) ينص  2-1:) لذ1  رقم) بند 
تفشيت  لحصص  ن) بعد  (*  1يلي:)
 لسيد ز ز عبد  لسالم لص1لح  لشركة)
قرر  نعق1د) (،RISHTY HOLDING
 لجمع  لع1م  الستثن1ئي):)تغيير لشكل)
ذ ت) للشركة  ن«شركة   لق1نشني 
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
»شركة ذ ت  سؤولية) إلى)  لشحيد«)

 حدودة«
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
*)تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة  ن)
»44)ش1رع  حمد  لسالو1 ف1س«)إلى)
» كتب رقم)3) كرر)،) لط1بق  ألو0)،)
عم1رة)44)زنقة إبر هيم رود ني ش1رع)

 حمد  لخ1 س ف1س
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2117.

177I

ديش ن  لتشثيق  حمد حجر1

 دو زيــــس كاسكــــاد
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  ألست1ذ  حمد حجر1
 شثــق ب1لد ر  لبيض1ء

 لتقى ش1رع سيد1 عبد  لرحم1 ن 
و طريق أز شر-  لحي  لحسني  لد ر 

 لبيض1ء
تحشيــــل  لشركــــة  ملدنيــــة و لعق1ريــــة 
إلى شركـــة ذ ت  سؤوليـــــة  حــــــدودة

تغييـــــر  ملقـــــــر  الجتم1عـــــي
تعييــــــــن  ملسيــــــــر 

 S(CASCADES « SARL 2 « 
 » دو زيــــس ك1سكــــ1د« شركــــة ذ ت 

 سؤوليـــــة  حــــــدودة

بمكتب) حرر  عقد  بمقت�شى 
 ألست1ذ  حمد  لحجر1،) شثق ب1لد ر)
للجمع  لع1م  الستثن1ئي)  لبيض1ء)
فبر يـر) (12-17-18-26 بت1ريخ)
قــرر شركـــ1ء) لشركــــة  ملدنيــة) (،2121
ك1سكــــــــ1د«،) زيـــس  دو  (« و لعق1ريـــــة)
درهــــــم) (111.111,11 رأسم1لهــــ1)
ب1لـسش لم) و قرهـــ1  الجتم1عـــــي 
طريق  ز شر  1) (،31 كلم)  لطريفية،)

يلــــي:
*)تحشيل شكل  لشركة إلى شركة)
بنفس) ذ ت  سؤولية  حدودة 
و لرأسم01)  لتسمية،) لهدف،) ملدة 
دون إحد ث شخص  عنش1 جديد).

*)تغييــر  ملقـــر  الجتم1عـــي للشركـــة)
إلـــى  لعنـــش ن  لت1لـــي:

ش1رع  حمد  لخ1 س،) برشيد،)
(،13 يس1ر،) لرقم)  لط1بق  لث1لث 

تجزئة  ليسر،)26111.
تعييــــــــن  لسيد سمير صشلحي،) (*

 سير وحيد لفترة غير  حدودة.
*) ملص1دقة على  لق1نشن  ألس1�شي)
كشركـــة) شكله1  لجديــــد  في  للشركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة خص1ئصه1)

ك1لت1لي:
دو زيــــس ك1سكـــــ1د«) (« (:  لتسميــــــة)

شـــركــــة ذ ت  سؤوليـــة  حـــــدودة.
 لهــــــــدف:)هــــدف  لشركـــــة خ1صــــة:

)*)جميع عملي1ت  لتطشير  لعق1ر1)
إط1ر  لنصشص) في  تدخل   لتي 
بخصشص  لتطشير)  لق1نشنية 

 لعق1ر1.
حي1زة جميع  ألر �شي أو  ملب1ني) (*
 ملبنية)،)وهدم جميع  ملب1ني)،)وتقسيم)
وإنش1ء) ب1ٍن) (،  ألر �شي  ملذكشرة)
جديدة قبل نقله1)،)سش ء)لالستخد م)

 ملنهي أو  إلد ر1.
جميع  لعق1ر ت) نقل  لكية  (*
وبن1ئه1 وتشغيله1 و ستئج1ره1 وإد رته1)
و إلشر ف عليه1 لالستخد م  ملنهي أو)

 إلد ر1  لسكني.
جميع) تكشين  في  *) ملس1همة 
لش ئح) ووضع  (، شرك1ت  ملق1والت)
لجميع  ملب1ني  لتي)  مللكية  ملشتركة 
تسمح بتقسيمه1 وفًق1 لنظ1م  مللكية)

 ملشتركة.
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جميع  لعمليــ1ت) ع1 ة  وبصفة  (
 مل1ليــــة،) لتج1ريـــة،) لصن1عيــة،)

 لعق1ريـــــة وغيــــــر  لعق1ريـــة)
غير) أو  بشكل  ب1شـــر  ) ملرتبطــة 
في) بإ ك1نهـــ1  ملس1همة   ب1شـــر  لتي 

تطشير نش1ط  لشركة.
درهم ألف    لرأسمـــ01:) 1ئة 
 ) 111.111,11)درهم))،) قسمة إلى)
قيمة  لحصة) حصة،) ((1111) ألف)
كله1) ((111) درهم)  لش حدة  1ئة 

حررت ك1لت1لي):
 371 صشلحي) سمير  -) لسيد 

حصـــــة.)
 123 صشلحي) نبيلة  -) لسيدة 

حصـــــة.)
 241 ( عفيفة صشلحي) -) لسيدة 

حصـــــة.)
 123 صشلحي) ضحـى  -) لسيدة 

حصـــــة.)
 142 صشلحي) رج1ة  -) لسيدة 

حصـــــة.)
 إلجم1لــي)1.111)حصـــــة.)

ش1رع) برشيد،) (:  ملقــــر  الجتم1عي)
 حمد  لخ1 س،) لط1بق  لث1لث)
تجزئة  ليسر،) (،13 يس1ر،) لرقم)

.26111
سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

تأسيسه1.
 لسنة  الجتم1عية:) ن ف1تح ين1ير)

إلى آخر دجنبر.
تكشين  إلحتي1طي) بعد   ألرب1ح:)
 لق1نشني تقسم  ألرب1ح أو يحتفظ به1)

طبق1 لقر ر  لشرك1ء.
صشلحي) سمير   لتسيير:) لسيد 
 BE رقم) بط1قة  لتعرف  لشطنية 
غير) لفترة  وحيد  ،) سير  (494.475

 حدودة.)
كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
 لضبط ب1ملحكمة  البتد ئية برشيد)
عدد) تحت  (13/04/2022 بت1ريخ)
عدد) تج1ر1  سجل  (،378.379

.16.515
 لخـــص قصـــد  لنشــــر

 ألستـ1ذ  حمـــد  لحجـــر1

178I

MAG GESTION

AYAN FRUTOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA
 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR  ملغرب
AYAN FRUTOS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : دو ر 
حاللفة ج  قصر  بجير ق سيد1 
سال ة  لقصر  لكبير - 92151 

 لقصر  لكبير  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.3191

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (AYAN FRUTOS حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر)
سيد1) ق  ج  قصر  بجير  حاللفة 
 92151 (- سال ة  لقصر  لكبير)
 لقصر  لكبير  ملغرب نتيجة اللتشقف)

 لت1م عن  ز ولة  لنش1ط.
و عين:

و) هللا  لشتيش1  عبد   لسيد(ة))
 227 رقم) تجزئة  ال ل  عنش نه( ))
92151) لقصر  لكبير)  لقصر  لكبير)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
دو ر) وفي  (2122 أبريل) (17 بت1ريخ)
سيد1) ق  ج  قصر  بجير  حاللفة 
 92151 (- سال ة  لقصر  لكبير)

 لقصر  لكبير  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)119.

179I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ AADAOUI
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة  ملحطة شقة رقم 8 حي 

إقب01 خريبكة ، 25123، خريبكة 

 ملغرب

 SOCIÉTÉ(AADAOUI

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

أحمد بلفريج ي1سمينة 2 رقم 425 

 لط1بق  لث1ني - 25111 خريبكة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7587

 12 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 SOCIÉTÉ( AADAOUI  :

.CONSTRUCTION

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1-أشغ01  ختلفة و لبن1ء.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 425 رقم) (2 ي1سمينة) بلفريج  أحمد 

خريبكة) (25111 (-  لط1بق  لث1ني)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد عد و1 سمير):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: سه1م)  لسيدة  جروب 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عد و1 سمير عنش نه( ))في1)

فيبش رقم)21)طشرينش)11111)طشرينش)

 ملغرب.

 لسيدة  جروب سه1م عنش نه( ))

19)ش1رع  حمد صدقي)2511)خريبكة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عد و1 سمير عنش نه( ))في1)

فيبش رقم)21)طشرينش)11111)طشرينش)

أط1لي1)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)174.

181I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ROADS ET BUILDINS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

ROADS ET BUILDINS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 ردريس  ألكبر  يز نين رقم 12 - 

61111 وجدة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31163

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 دجنبر) (21 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

يششتي) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (2.511

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (2.511

 21 بت1ريخ) وسيم  لعلش1  ملحمد1 

دجنبر)2121.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (17 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)453.

181I

 ئتم1نية فيد ك1،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

FUTURE MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم1نية فيد ك1، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش1رع  لعركشب رقم 7724-11 
صندوق  لبريد رقم 146، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
FUTURE MARK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  م 

 لتشن�شي رقم 151 - 73111  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
21333

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FUTURE MARK
تشغيل) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 قهى و طعم.
-)إد رة وتشغيل  ملط1عم و ملط1عم)

 لجم1عية.
و حل) (، أ1  خبز) تشغيل  (-
حلشي1ت)،)وص1لشن آيس كريم وغرفة)

ش11)؛
وجميع) و ملعجن1ت  صنع  لخبز  (-
 نتج1ت  ملخبشز ت وتصنيع  لدقيق)

و ملنتج1ت  لغذ ئية و شتق1ته1)؛.
حي  م) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لتشن�شي رقم)151 - 73111) لد خلة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد عبدهللا رزكي):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (: بيه) كريم   لسيد 
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رزكي  عبدهللا   لسيد 
 73111  153 رقم) حي  م  لتشن�شي 

 لد خلة  ملغرب.
حي) عنش نه( )) بيه  كريم   لسيد 
 73111  3155 رقم) (13  لشحدة)

 لد خلة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) رزكي  عبدهللا   لسيد 
 73111  153 رقم) حي  م  لتشن�شي 

 لد خلة  ملغرب
حي) عنش نه( )) بيه  كريم   لسيد 
 73111  3155 رقم) (13  لشحدة)

 لد خلة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)684/2022.
182I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AGRI-EXPERT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
AGRI-EXPERT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كر ج، 
ظهر ملحلة سشق  لخميس ش1رع 

خليج عم1ن رقم 17 - 61111 وجدة 
 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.25119
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)14)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
سشق  لخميس) ملحلة  ظهر  »كر ج،)
 61111 -  17 ش1رع خليج عم1ن رقم)
9)طريق ت1زة) »كم) إلى) وجدة  ملغرب«)

CR) سلي)-)61111)وجدة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)495.
183I

MAG GESTION

THAMAR CASH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA
 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR  ملغرب
THAMAR CASH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لحي 
 لجديد سيد1 بشر 1نة رقم 28 

 لقصر  لكبير - 92151  لقصر  لكبير 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.2557
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (THAMAR CASH حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لحي)
 28 رقم) بشر 1نة  سيد1   لجديد 
 لقصر  لكبير)-)92151) لقصر  لكبير)
عن) اللتشقف  لت1م  نتيجة   ملغرب 

 ز ولة  لنش1ط.

و عين:

و) هللا  لشتيش1  عبد   لسيد(ة))

 227 رقم) تجزئة  ال ل  عنش نه( ))

92151) لقصر  لكبير)  لقصر  لكبير)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي  لحي) (2122 أبريل) (12 بت1ريخ)

 28 رقم) بشر 1نة  سيد1   لجديد 

 لقصر  لكبير)-)92151) لقصر  لكبير)

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)118.

184I

 حمد دحم1ني

MESSAGERIE NAJIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 حمد دحم1ني

65، ش1رع عال0 بن عبد هللا ، 

33311،  وط1ط  لح1ج  ملغرب

MESSAGERIE NAJIM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

 لرب1ط - 33311 أوط1ط  لح1ج 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2155

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MESSAGERIE NAJIM
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(: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 ENTREPRISE DE TRANSPORT

.DE DEPECHES
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
أوط1ط  لح1ج) (33311 (-  لرب1ط)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: نجيم)  لسيد  زح1ف 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  زح1ف نجيم عنش نه( ))11 
 IMP( SAINT( HENRI( 84000( ***

.AVIGNON FRANCE
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نجيم   لسيد  زح1ف 
 IMP( SAINT( HENRI( 84000( ***

AVIGNON FRANCE
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) ببشمل1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)67/2022.
185I

 ملست1 نة  لشرقية لتقني1ت  ملح1سبة

 BOULANGERIE PATISSERIE
SWEETS LOVERS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ملست1 نة  لشرقية لتقني1ت 
 ملح1سبة

ش1رع  حمد عبده  ق1 ة حمزة رقم 
18  كرر  لط1بق  لث1ني رقم 7 ، 

61111، وجدة  ملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
SWEETS LOVERS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 62 
تجزئة هيمس طريق سيد1 يحي - 

61111 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39243

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 BOULANGERIE PATISSERIE

.SWEETS LOVERS

غرض  لشركة بإيج1ز):)- خبزة

-حلشي1ت.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

تجزئة هيمس طريق سيد1 يحي) (62

- 61111)وجدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 81.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 811 (: سفي1ن) هكشر1   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 811 (: سفي1ن) هكشر1   لسيد 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد هكشر1 سفي1ن عنش نه( ))

حي  الندلس ش1رع بك1و1 لحبيب رقم)

62 61111)وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد هكشر1 وليد عنش نه( ))حي)

 الندلس ش1رع بك1و1 لحبيب رقم)62 

61111)وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)551.

186I

NOTAIRE

LES MERVEILLES DU NORD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE

 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN

 TACHEFINE(IMM. ABDALASS

 II(ENTRE(SOL(BUREUA(N° 25،

90000، TANGER(MAROC

 LES MERVEILLES DU NORD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 135 

 شال1 علي  لشريف  لط1بق  لث1ني 

شقة رقم 3 طنجة 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126533

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LES (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MERVEILLES DU NORD

:) النع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.

 135 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

علي  لشريف  لط1بق  لث1ني)  شال1 

طنجة) (91111 طنجة) (3 رقم) شقة 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  صطفى  فيال0)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  صطفى  فيال0 عنش نه( ))

 لبر نص نرجس ش1رع عال0  شهب1ر)
رقم)61 91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  صطفى  فيال0 عنش نه( ))

 لبر نص نرجس ش1رع عال0  شهب1ر)
رقم)61 91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21

.41611122112298

187I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

KASTY IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
ز وية ش1رع أبي جرير  لطبر1 

وزنقة عبد  لرحم1ن ن1صر، إق1 ة 

 ملنصشر،  لط1بق  ألو0،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب

KASTY IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 

 لصن1عية  جزن1ية،  لقطعة رقم 

141،  لط1بق  ألو0،  ملكتب رقم 3 - 

91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126543

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8360

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 KASTY(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.IMMOBILIER

:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.

:) ملنطقة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم)  لصن1عية  جزن1ية،) لقطعة 

 -  3 141،) لط1بق  ألو0،) ملكتب رقم)

91111)طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 بلغ رأسم01  لشركة:)1.111.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 HOLDING YAMY  لشركة)

 1.111 بقيمة) حصة  (SARL : 511

درهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد ر ز1 دبشن)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 HOLDING YAMY  لشركة)

SARL)عنش نه( ))ش1رع  دريس  ألو0،)

إق1 ة طنجة أوفيس سنتر،) لط1بق)

54-  لخ1 س،) ملكتب  لقسمة رقم)

54أ)91111)طنجة  ملغرب.

 لسيد ر ز1 دبشن عنش نه( ))ش1رع)

 91111  لشالي1ت  ملتحدة  رش1ن)

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لحق  لسعيد1)  لسيد 

بشب1نة) تجزئة  لق1درية  عنش نه( ))

91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253119.

188I

FLASH ECONOMIE

EGTV INFORMATIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

EGTV INFORMATIQUE

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

 قره1  إلجتم1عي: 265 ش1رع 

 لزرقطشني  لط1بق 9 رقم 92 -  لد ر 

 لبيض1ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541119

في) عرفي  ؤرخ  عقد  :بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية

EGTV INFORMATIQUE:تسمية)

 لشركة

بر جة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت) وتطشير حلش0 

أ ن  لشبك1ت و الستش1ر ت وأنشطة)

تكنشلشجي1  ملعلش 1ت  ألخرى

ش1رع) (265 (: ) ملقر  الجتم1عي)

 لزرقطشني  لط1بق)9)رقم)92)-) لد ر)

 لبيض1ء

 22 تبتدئ  ن) سنة  (99 (:  ملدة)

 بريل)2122 

):رأسم01  لشركة:)11.111)درهم،)

 111 حصة بقيمة) (111  قسمة  لى)

درهم للحصة للسيد

)يشسف  شم1ش)

يشسف) تعيين  لسيد   لتسيير:)

 شم1ش ملدة غير  حدودة

 31 ين1ير إلى) (1 : ن)  لسنة  مل1لية)

دجنبر

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821975

189I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

NEGOPOLICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  كن1س ، 51111، 

 كن1س  ملغرب

NEGOPOLICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لعم1رة أ 

 ملحل رقم 2  أل ل  لط1بق  ألر�شي 

ب.م.ع - 51111  كن1س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31715

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) NEGOPOLICE) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (11.111

رقم) أ  ملحل   إلجتم1عي  لعم1رة 

(- ب.م.ع) 2) أل ل  لط1بق  ألر�شي 

(: (0 نتيجة  51111) كن1س  ملغرب 

-حل  لشركة قبل  ألو ن.

و حدد  قر  لتصفية ب  لعم1رة)

2) أل ل  لط1بق  ألر�شي) أ  ملحل رقم)

ب.م.ع)-)51111) كن1س  ملغرب.)

و عين:

و) حريفي   لسيد(ة)) س1 ة 

ش1رع) (1 9) لشقة) عنش نه( )) لعم1رة)

51111) كن1س) عبد  لق1در)  أل ير 

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)112.

191I

GESTION ALJANOUB

 POLYCLINIQUE DE

LAAYOUNE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB

زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 

2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب

 POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 حمد  لس1دس  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.18829

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تغيير شرط  لتسيير  ملشترك للشركة)

جميع  لعقشد  مللز ة) إخض1ع  عبر 

ذلك  لعملي1ت) في  بم1  (، للشركة)

على  ال ض1ء) ملشترك) (،  لبنكية)

:) لسيد  شال1) لجميع  ملسيرين)

٫) لسيد  حمد) حمد1 ولد  لرشيد)

 لقشبع و  لسيد  حمد  لقمر

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  14:) لذ1  رقم) بند 

شرط  لتسيير  ملشترك) تغيير   1يلي:)

جميع  لعقشد) إخض1ع  عبر  للشركة 

ذلك) في  بم1  (، للشركة)  مللز ة 

على  ال ض1ء) (،  لعملي1ت  لبنكية)

:) لسيد) لجميع  ملسيرين)  ملشترك 

٫) لسيد)  شال1 حمد1 ولد  لرشيد)

 حمد  لقشبع و  لسيد  حمد  لقمر

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1133/2022.

191I
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IASCOMPTES sarl

BETUCA INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl

18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 

بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

BETUCA INGENIERIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 ش1رع 
برد  لط1بق 3 شقة 5  لصخشر 

 لسشد ء - 21313  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

534293

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BETUCA INGENIERIE

:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 

در سة)  لدر س1ت  لتقنية  لع1 ة،)

 لخرس1نة  ملسلحة،)تشخيص  ملب1ني.

 23 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع برد  لط1بق)3)شقة)5) لصخشر)

21313) لد ر  لبيض1ء) (-  لسشد ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

81)حصة) (:  لسيد  حمد ع1طف)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (21 (: ط1وز) ن1دية   لسيدة 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ع1طف   لسيد  حمد 

 13 ط1بق) (21 عم1رة) سلش ن  تجزئة 

21111) لد ر  لبيض1ء)  16 شقة)

 ملغرب.

عنش نه( )) ط1وز  ن1دية   لسيدة 

 229 عم1رة) (11 ج) إق1 ة  لفردوس 

21111) لد ر) 12) أللفة) شقة)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ع1طف   لسيد  حمد 

 13 ط1بق) (21 عم1رة) سلش ن  تجزئة 

21111) لد ر  لبيض1ء)  16 شقة)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 28 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)814512.

192I

CAF MAROC

WISSALA COMPANY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

WISSALA COMPANY شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة و د 
زيز  لرقم 21  ق1 ة ك1سطي1  لط1بق 

 لث1ني رقم 11 - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126621

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.WISSALA COMPANY

خد ة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لتشصيل- لنقل  لشطني للبض1ئع.
زنقة و د) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
21) ق1 ة ك1سطي1  لط1بق) زيز  لرقم)

طنجة) (91111  -  11 رقم)  لث1ني 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: لحسن  د لح1ج)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد لحسن  د لح1ج عنش نه( ))
 91111  8 رقم) (88 زنقة) نجيبة  حي 

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد لحسن  د لح1ج عنش نه( ))
 91111  8 رقم) (88 زنقة) نجيبة  حي 

طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253191.

193I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

MARBEN Trans 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U

 كن1س - 498  ديشر  جد د  بني 

  حمد ، 51111،  كن1س  ملغرب

 MARBEN Trans 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 43،  حل 
رقم 43  كرر- حي ب1م، سبع عيشن - 

51111  كنت1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
55817

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MARBEN Trans
نقل) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لسلع)(أ تعة غير  صحشبة))لحس1ب)

 لغير.)(أقل  ن)5،3طن1).)
)-)أشغ01  ختلفة،

)-) ستير د و تصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)43،) حل)
43) كرر-)حي ب1م،)سبع عيشن)-) رقم)

51111) كنت1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: بشهش) تشرية   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة تشرية بشهش عنش نه( ))43 
-)حي ب1م،)سبع عيشن)51111) كن1س)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة تشرية بشهش عنش نه( ))43 
-)حي ب1م،)سبع عيشن)51111) كن1س)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
24) 1رس) بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1168.
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2CGO

CENTRE KINEOSMOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

2CGO
 imm(ait(lahcen(rue(chahid

 bouchraya(n 136 app(n2 en
 face(la(madone(place(dchira
laayoune، 0، laayoune(maroc
CENTRE KINEOSMOS شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  شال1 
رشيد 2  لعيشن  لعيشن 71111 

 لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41265

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CENTRE KINEOSMOS
أنشطة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أخرى لصحة  إلنس1ن.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  شال1)
 71111 2) لعيشن  لعيشن) رشيد)

 لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ت1بتي   لسيد  صطفى 
 14111 ش1رع  غرب  لعربي قنيطرة)

قنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ت1بتي   لسيد  صطفى 
 14111 ش1رع  غرب  لعربي قنيطرة)

قنيطرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1099/2022.

195I

IASCOMPTES sarl

SOMA BTP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 
بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
SOMA BTP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 ش1رع 

برد  لط1بق 3 شقة 5  لصخشر 
 لسشد ء - 21313  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

534295
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SOMA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.BTP
:) ألعم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 
و لتطشير,) و لعز0  مل1ئي   لهيكلية 
و لتكييف) و لسب1كة  أعم01  لبن1ء)

و لكهرب1ء)و لنج1رة.
 23 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع برد  لط1بق)3)شقة)5) لصخشر)
21313) لد ر  لبيض1ء) (-  لسشد ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

51)حصة) (:  لسيد  حمد ع1طف)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (51 (: ط1وز) ن1دية   لسيدة 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ع1طف   لسيد  حمد 

 13 ط1بق) (21 عم1رة) سلش ن  تجزئة 

21111) لد ر  لبيض1ء)  16 شقة)

 ملغرب.

عنش نه( )) ط1وز  ن1دية   لسيدة 

 229 عم1رة) (11 ج) إق1 ة  لفردوس 

21111) لد ر) 12) أللفة) شقة)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ط1وز  ن1دية   لسيدة 

 229 عم1رة) (11 ج) إق1 ة  لفردوس 

21111) لد ر) 12) أللفة) شقة)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 28 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)814513.

196I

BENZINA FIRDAOUS

 SOCIETE OULED LHAJ SARL

AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE OULED LHAJ SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  والد 

 ش�شى قبيلة  والد عمر ن  لزحيليكة 

- 15151  لر 1ني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

385

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SOCIETE OULED LHAJ SARL AU

:) النت1ج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحيش ني

 النت1ج  لنب1تي

بيع  الالت  لفالحية.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دو ر  والد)

 ش�شى قبيلة  والد عمر ن  لزحيليكة)-)

15151) لر 1ني  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (: بنمب1رك  لعثم1ني)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بنمب1رك  لعثم1ني)  لسيد 

عنش نه( ))دو ر  يت  ش�شى قبيلة  والد)

 15151 عمر ن  لزحيليكة  لر 1ني)

 لر 1ني  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بنمب1رك  لعثم1ني)  لسيد 

عنش نه( ))دو ر  يت  ش�شى قبيلة  والد)

 15151 عمر ن  لزحيليكة  لر 1ني)

 لر 1ني  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لر 1ني   البتد ئية 

2122)تحت رقم)11.

197I
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.sté.(fidev(SARL(-(A.U

 GALAXY
 ACCOMPAGNEMENT

INDUSTRIEL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
 كن1س - 498  ديشر  جد د  بني 
  حمد ، 51111،  كن1س  ملغرب

 GALAXY ACCOMPAGNEMENT
INDUSTRIEL شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 8، تجزئة 
 لبركة – بشفكر ن - 51111  كن1س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
56119

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 GALAXY ACCOMPAGNEMENT

. INDUSTRIEL
غرض  لشركة بإيج1ز):) ستش1ر في)
 لصن1عة،)ع1 ة و في  يد ن  لطير ن،)
تعشيض  ملستخد شن) و   لتشغيل 
 ملتخصصشن،) إلستش1رة و  ملش كبة)
في  يد ن) و  في  ملهن  لصن1عية 

 لطير ن..
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)8،)تجزئة)
51111) كن1س) (- بشفكر ن)  لبركة)–)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  يمشن  لزهني):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  يمشن  لزهني 
 51111 8،)تجزئة  لبركة)–)بشفكر ن)

 كن1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  يمشن  لزهني 
 51111 8،)تجزئة  لبركة)–)بشفكر ن)

 كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1551.

198I

IASCOMPTES sarl

INTEGRAL PRO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 
بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
INTEGRAL PRO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 ش1رع 
برد ط1بق 3 شقة 5  لصخشر 

 لسشد ء - 21313  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
537487

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.INTEGRAL PRO
غرض  لشركة بإيج1ز):) لتج1رة.

شكل) بأ1  سه1م  و  ال   ملش1ركة 
 ن  ألشك01 في أ1 شركة أو  ؤسسة)

لغرض  م1ثل)؛.
23)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
برد ط1بق)3)شقة)5) لصخشر  لسشد ء)

- 21313) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 121.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  حمد فياللي ب1لح1ج):)121 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ب1لح1ج) فياللي   لسيد  حمد 
إق1 ة) أنش 0  ش1رع  (16 عنش نه( ))
12 21513) لد ر) 5)ش) ريف دور ط)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ب1لح1ج) فياللي   لسيد  حمد 
إق1 ة) أنش 0  ش1رع  (16 عنش نه( ))
12 21513) لد ر) 5)ش) ريف دور ط)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 23 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818657.

199I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE Y& R ADVENTURE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 STE(Y& R(ADVENTURE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 
36  لشد  لد خلة أك1دير - 81111 

 ك1دير  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.51157

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 28) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
ي1سين  لر  ي) (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (511
1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))عمر)

 لنجد1 بت1ريخ)28) 1رس)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119522.

211I

GESTION ALJANOUB

 POLYCLINIQUE DE
LAAYOUNE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 
2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب
 POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 حمد  لس1دس  لعيشن - 71111 
 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.18829
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
قرر  لجمع  لع1م وقف  ه1م)  1يلي:)
وتكليف  ملدير  إلد ر1 و مل1لي  لسيد)
و ملدير  لطبي  لسيد)  حمد  لقمر 
ع1د0  لخط1بي  ن ت1ريخ  لتشقيع على)

 حضر  لجمع  لع1م  لد1 قرر فيه.
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وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  14:) لذ1  رقم) بند 

قرر  لجمع  لع1م وقف  ه1م)  1يلي:)

و تكليف  ملدير  إلد ر1 و مل1لي  لسيد)

و ملدير  لطبي  لسيد)  حمد  لقمر 

ع1د0  لخط1بي  ن ت1ريخ  لتشقيع على)

 حضر  لجمع  لع1م  لد1 قرر فيه.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1131/2022.

211I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE Y&R ADVENTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE(Y&R(ADVENTURE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 

36  لشد  لد خلة أك1دير - 81111 

 ك1دير  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.51157

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 لنجد1 عمر كمسير آخر تبع1 لقبش0)

 ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119522.

212I

GESTION ALJANOUB

SIHATINVEST
إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 

2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب

SIHATINVEST »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

 لشحدة بلشك D رقم 266  لعيشن - 

71111  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.36511

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

،) ن) للشركة) تغيير شرط  ملسيرين 

خال0 إخض1ع جميع  ألعم01  مللز ة)

ذلك  لعملي1ت) في  بم1  (، للشركة)

لجميع) ،) ال ض1ء) ملشترك   لبنكية)

تغيير شرط  لتسيير  ملشترك للشركة)

جميع  لعقشد  مللز ة) إخض1ع  عبر 

ذلك  لعملي1ت) في  بم1  (، للشركة)

على  ال ض1ء) ملشترك) (،  لبنكية)

:) لسيد  شال1) لجميع  ملسيرين)

٫) لسيد  حمد) حمد1 ولد  لرشيد)

 لقشبع و  لسيد  حمد  لقمر

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  41:) لذ1  رقم) بند 

شرط  لتسيير  ملشترك) تغيير   1يلي:)

جميع  لعقشد) إخض1ع  عبر  للشركة 

ذلك) في  بم1  (، للشركة)  مللز ة 

على  ال ض1ء) (،  لعملي1ت  لبنكية)

:) لسيد) لجميع  ملسيرين)  ملشترك 

٫) لسيد)  شال1 حمد1 ولد  لرشيد)

 حمد  لقشبع و  لسيد  حمد  لقمر

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1127/2022.

213I

FIDUCIAIRE BILAL

SIJILMASSA RESSORTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
SIJILMASSA RESSORTS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كر ج 1 

رقم 2 حي  لشحدة 1  كن1س 51111 
 كن1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
56113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (23
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SIJILMASSA RESSORTS
بيع لش زم) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
وقط1ع  لغي1ر للسي1ر ت-)تج1رة كبرى)

و تصدير و  ستير د.
 1 كر ج) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
رقم)2)حي  لشحدة)1) كن1س)51111 

 كن1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 311 (: حمد و1   ب1رك)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 711 (: حمد و1  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد حمد و1   ب1رك عنش نه( ))
 51111 1 6)حي  لشحدة) 2)رقم) زنقة)

 كن1س  ملغرب.

 لسيد حمد و1  حمد عنش نه( ))
 51111 1 6)حي  لشحدة) 2)رقم) زنقة)

 كن1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حمد و1   ب1رك عنش نه( ))
 51111 1 6)حي  لشحدة) 2)رقم) زنقة)

 كن1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1565.

214I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 JANA AND JANAT
INCORPORATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL

 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 JANA AND JANAT

INCORPORATION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 628 

 كتب رقم 1 تجزئة أرك1ن كشلف 
ريسشرت جم1عة تسلط1نت - 41111 

 ر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.117469

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 22) 1رس) في)  ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية) شركة  حل 

 JANA AND JANAT  ملحدودة)

INCORPORATION) بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

 1 رقم) 628) كتب  رقم)  إلجتم1عي 

تجزئة أرك1ن كشلف ريسشرت جم1عة)

41111) ر كش  ملغرب) (- تسلط1نت)

نتيجة 0):)تشقف نش1ط  لشركة.
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و حدد  قر  لتصفية ب رقم)628 
كشلف) أرك1ن  تجزئة  (1 رقم)  كتب 
ريسشرت جم1عة تسلط1نت)-)41111 

 ر كش  ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة))نعمى رجميل و عنش نه( ))
 12 131)زنقة ربيعة  لعدوية  لط1بق)
شقة رقم)14)الجيروند)21111) لد ر)
 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135193.

215I

FOUZMEDIA

THE BROTHERS M.A.M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
THE BROTHERS M.A.M شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 352 
 حل رقم 1 ألي1نس د رن1  هدية 2 - 

14111  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

53531
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2119 نشنبر) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 THE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BROTHERS M.A.M
تحشيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 أل ش 0.

:) لرقم) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
352) حل رقم)1)ألي1نس د رن1  هدية)

2 - 14111) لقنيطرة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) عزيز  زخم1م   لسيد 
 14111 45) والد  وجيه) بلشك أ رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) عزيز  زخم1م   لسيد 
 14111 45) والد  وجيه) بلشك أ رقم)

 لقنيطرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)17)نشنبر)

2119)تحت رقم)-.
216I

GESTION ALJANOUB

SIHATINVEST
إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 
2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب
SIHATINVEST »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

 لشحدة بلشك D رقم 266  لعيشن - 
71111  لعيشن  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.36511

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تصحيح حذف)»ت1ريخ  حضر)
في) » لغير  ملذكشر  (23/12/2021
في) وحذف  لفر غ   لنظ1م  ألس1�شي 
6) ن  لنظ1م  ألس1�شي وكذلك)  مل1دة)

أخط1ء)أخرى في  لنظ1م  ألس1�شي«.

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
بعد  الحظة هذه  ألخط1ء)و لسهش في)
 لنظ1م  ألس1�شي)،)يقرر  لجمع  لعتم)

 ر جعة  لنظ1م  ألس1�شي
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  1-6:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)تصحيح حذف)»ت1ريخ  حضر)
في) » لغير  ملذكشر  (23/12/2021
في) وحذف  لفر غ   لنظ1م  ألس1�شي 
6) ن  لنظ1م  ألس1�شي وكذلك)  مل1دة)

أخط1ء)أخرى في  لنظ1م  ألس1�شي«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1123/2022.
217I

 ئتم1نية  لشريفي  ب1رك

 Ste شركة زروال اكيبمون
ZAROUAL EQUIPEMENTS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ئتم1نية  لشريفي  ب1رك
حي  لرج1ف1هلل بلشك س  لزنقة 15 
رقم 13 كلميم ، 81111، كلميم 

 ملعرب
 Ste شركة زرو 0  كيبمشن

 ZAROUAL EQUIPEMENTS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  للي�شي 

تيرت  لعلي1 رقم 125 - 81111 
كلميم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
4113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

 Ste ZAROUAL زرو 0  كيبمشن)

.EQUIPEMENTS

و) بيع  (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ص1نع  الفرشة)

بيع لش زم  ملكتبية

 لبن1ء)ة  الشغ01  ملختلفة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  للي�شي)

تيرت  لعلي1 رقم)125 - 81111)كلميم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد عبد  لرفیع زرو 0):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

زرو 0) عبد  لرفیع   لسيد 
 16 رقم) ف1صك  زنقة  عنش نه( ))

81111)كلميم  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

زرو 0) عبد  لرفیع   لسيد 
 16 رقم) ف1صك  زنقة  عنش نه( ))

81111)كلميم  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بكلميم   البتد ئية 

2122)تحت رقم)167.

218I

SOFIDACE

صوفيداس
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

صشفيد س »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: سكتشر 

9, بلشك ف14 ,حي  لري1ض - 11111 

 لرب1ط  ملغرب.
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»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.75841
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2121 نشنبر) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
(: نقل  ملقر  إلجتم1عي للشركة  ن) (-
,حي  لري1ض) بلشك ف14) (,9 سكتشر)
 لرب1ط إلى  لط1بق  ألر�شي,)عم1رة رقم)
16,)إق1 ة أ ل,)سكتشر)9,)حي  لري1ض)

 لرب1ط.
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
وتعديل  لنش1ط) تصميم  إع1دة  (-
 الجتم1عي للشركة على  لنحش  لت1لي:)
•) م1رسة  هنة  ملح1سب  ملعتمد)
-) النج1ز، ملس1عدة،) ملر قبة،)
(- و  إلشر ف  ملح1سب1تي.)  ملر جعة 
تقديم  ملششرة  لق1نشنية)  لتدقيق،)
و) ، لجب1ئية،) القتص1دية،) مل1لية 
ق1نشن) في  -) الستش1ر ت   لتنظيمية.)
-) لدر سة,) وإد رة  لرو تب)  لشغل 
 لتنظيم,)و  نج1ز كل  ح1سبة):)ع1 ة،)
تحليلية،)تصديرية و تدبيرية.)-)إنج1ز)
جميع أنش ع  لدر س1ت:) القتص1دية)
، لتنظيمية)، لتشخيص  الستر تيجي)
،هندسة  لتكشين)،) مل1لية و  ملش1ريع)
-) لدر س1ت,) ملششرة،)  الستثم1رية.)
في) إعد د  مللف1ت  في  و  ملس1عدة 
, لجب1ئية,)  ملج1الت  لق1نشنية)
 مل1لية,) القتص1دية,) ملح1سب1تية)
نظم) جميع  تنظيم  (- و  لتنظيمية.)
(- - الستش1رة) للمق1ولة.)  ملعلش 1ت 

 لتكشين)-) لتدريب و لندو ت.
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-)تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
ينص) 3:) لذ1  رقم) بند 
(• (: نش1ط) على  1يلي:) لشركة 
 م1رسة  هنة  ملح1سب  ملعتمد)
-) النج1ز، ملس1عدة،) ملر قبة،)
(- و  إلشر ف  ملح1سب1تي.)  ملر جعة 
تقديم  ملششرة  لق1نشنية)  لتدقيق،)
و) ، لجب1ئية،) القتص1دية،) مل1لية 
ق1نشن) في  -) الستش1ر ت   لتنظيمية.)

-) لدر سة,) وإد رة  لرو تب)  لشغل 
 لتنظيم,)و  نج1ز كل  ح1سبة):)ع1 ة،)
تحليلية،)تصديرية و تدبيرية.)-)إنج1ز)
جميع أنش ع  لدر س1ت:) القتص1دية)
، لتنظيمية)، لتشخيص  الستر تيجي)
،هندسة  لتكشين)،) مل1لية و  ملش1ريع)
-) لدر س1ت,) ملششرة،)  الستثم1رية.)
في) إعد د  مللف1ت  في  و  ملس1عدة 
, لجب1ئية,)  ملج1الت  لق1نشنية)
 مل1لية,) القتص1دية,) ملح1سب1تية)
نظم) جميع  تنظيم  (- و  لتنظيمية.)
(- - الستش1رة) للمق1ولة.)  ملعلش 1ت 

 لتكشين)-) لتدريب و لندو ت
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
:) لط1بق  ألر�شي,)  ملقر  الجتم1عي)
عم1رة رقم)16,)إق1 ة أ ل,)سكتشر)9, 

حي  لري1ض  لرب1ط.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)123653.
219I

MBGA

TARGET STUDIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

TARGET STUDIO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 
رقم 4، رقم 56، زنقة سليم 

 لشرق1و1، تق1طع زنقة ف1ن زيالند 
بحي  ملستشفي1ت - 21251  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541799

 11 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 
ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TARGET STUDIO
:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 
في  ختلف) و البح1ث   لدر س1ت 

 ألعم01 و لبن1ء.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) حل رقم)
زنقة سليم  لشرق1و1،) (،56 رقم) (،4
بحي) زيالند  ف1ن  زنقة  تق1طع 
 ملستشفي1ت)-)21251) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد يشسف  بشسعد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد يشسف  بشسعد عنش نه( ))
رقم)2)تجزئة ليلى ك1ليفشرني)21151 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة لعشي�شي ن1دية عنش نه( ))
رقم)2)تجزئة ليلى ك1ليفشرني)21151 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)541799.
211I

IMP SAHARA

JAWHARA DESIGN 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي  شال1 رشيد بلشك 14 رقم 1 
 كرر  لعيشن، 71111،  لعيشن 

 ملغرب

 JAWHARA DESIGN شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشحدة بلشك E رقم 784 - 71111 

 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41295

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.JAWHARA DESIGN

تسشيق) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

وأجهزة) و ملعد ت  ملكتبية   للش زم 

 لكمبيشتر)،

 للش زم و ملعد ت ملنتج1ت  تنشعة

جميع  ملنتج1ت) في   لتج1رة 

و ملعد ت  ملكتبية و لصن1عية

 إلنش1ء ت  لع1 ة)،)أعم01  لبن1ء)

 ملتنشعة)،) إلنش1ء ت  لع1 ة)،)إنش1ء)

 ملب1ني  لسكنية و إلد رية و لصن1عية)

،) لتع1قد  ن) ،) ألعم01  مللحقة)

تركيب1ت) (، على  لعق1ر ت)  لب1طن 

و ش د) وبيع  نتج1ت  شر ء) (،  ملب1ني)

،) لتطشير) ع1 ة) وصيدلية   لبن1ء)

 لعق1ر1.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 71111  -  784 رقم) (E  لشحدة بلشك)

 لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
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(: هشير1) عبد لكريم   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (5.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
هشير1) عبد لكريم   لسيد 
عنش نه( ))عبد لكريم هشير1)11111 

سال  لجديدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
هشير1) عبد لكريم   لسيد 
حد ئق  ملعمشرة) تجزئة  عنش نه( ))
رقم)89 11111)سال  لجديدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1122/2022.

211I

ESPACE COMPETENCES SARL

PORTIM COMPANY 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
ش1رع  لقير و ن، عم1رة 13 ، شقة 
 BOITE(POSTAL : .12،  لعيشن
70000 ، .1349،  لعيشن  ملغرب

 PORTIM COMPANY شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
717،رقم 538،  لعيشن  لعيشن 

71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41137

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. PORTIM COMPANY

نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع،) الستير د و لتصدير.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
538،) لعيشن  لعيشن) 717،رقم)

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (1.111 (:  لسيد نبيل ر  ي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ر  ي  نبيل   لسيد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ر  ي  نبيل   لسيد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1002/2022 .

212I

MBGA

NOUR YASSIR TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

NOUR YASSIR TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لفضل 

3،  لط1بق 1،  لرقم 111 - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124755

 17 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NOUR(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.YASSIR TRAVAUX

:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 

في  ختلف) و البح1ث   لدر س1ت 

 ألعم01 و لبن1ء.

:) لفضل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 41111  -  111 1،) لرقم) 3،) لط1بق)

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد  حي1يش):)411)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيدة خدوج  حلش):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  حي1يش 

 336 12) لرقم) تس1وت) تجزئة 

ٌقلعة  لسر غنة) (43111  لعطشية)

 ملغرب.

عنش نه( )) خدوج  حلش   لسيدة 

 62111 حي  والد  لعربي بني أنص1ر)

 لن1ظشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

شكشكد) نشر لدين   لسيد 

 634 تجزئة  ال ل  لرقم) عنش نه( ))

قلعة  لسر غنة) (43111  لعط1وية)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124755.

213I

IASCOMPTES sarl

PHARMA LINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl

18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 

بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

PHARMA LINK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تق1طع 

ش1رع  أل ير عبد هللا و ش1رع  لنخلة 

عم1رة 1 ط1بق 4 ش 7  لد ر  لبيض1ء 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

527667

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PHARMA LINK

:) ستير د) بإيج1ز) غرض  لشركة 

و لتقسيط) تج1رة  لجملة  وتصدير،)

وكش شف) (، لألجهزة  لطبية)

 لتشخيص،)و ستحضر ت  لتجميل)

صن1عة  ملكمالت  لغذ ئية) (

و نتج1ت) و ستحضر ت  لتجميل 

 لنظ1فة  لشخصية

تق1طع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  أل ير عبد هللا و ش1رع  لنخلة)

عم1رة)1)ط1بق)4)ش)7) لد ر  لبيض1ء)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)999)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8368

 25 (:  لسيد  حمد فياللي ب1لح1ج)
حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 لسيدة سمية بنكير ن):)51)حصة)
بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 لسيدة خديجة كم01):)25)حصة)
بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

ب1لح1ج) فياللي   لسيد  حمد 
إق1 ة) أنش 0  ش1رع  (16 عنش نه( ))
12 21513) لد ر) 5)ش) ريف دور ط)

 لبيض1ء) ملغرب.
 لسيدة سمية بنكير ن عنش نه( ))
طريق) ري1ض  لنخيل  تجزئة  (96

إيمشز ر)31111)ف1س  ملغرب.
 لسيدة خديجة كم01 عنش نه( ))
 24111 رض1  لسالم) تجزئة  (39

 لجديدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ب1لح1ج) فياللي   لسيد  حمد 
إق1 ة) أنش 0  ش1رع  (16 عنش نه( ))
12 21513) لد ر) 5)ش) ريف دور ط)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2122)تحت رقم)816869.
214I

2MS NEGOCE

2ام اس نغوس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

2MS NEGOCE
 CASABLANCA ، 20100، CASA

MAROC
2 م  س نغشس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لتقى 

زنقة  شز ر وش1رع  نف1 ق1 ة 
لبتي ب1غد1  لط1بق 7 - 21111 

لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541835

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
2 م) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 س نغشس.
غرض  لشركة بإيج1ز):) لتج1ره.

:) لتقى) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
وش1رع  نف1 ق1 ة) زنقة  شز ر 
 21111  -  7 ب1غد1  لط1بق) لبتي 

لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة  نير سمية):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) سمية   لسيدة  نير 
 2 شقة) (26 رقم) ف1تح  جزئة  لح1ج 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سمية   لسيدة  نير 
 2 شقة) (26 تجزئة  لح1ج ف1تح رقم)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)1671.

215I

SPHERE CONSEILS

شبين كونسيبت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
 BD(BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME(ETAGE(N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
شبين كشنسيبت 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية 

ش1رع اللة  لي1قشت وزنقة  لعرع1ر، 
عم1رة 9 إق1 ة ك1ليس،  لط1بق  لر بع 
 لشقة 17  لد ر  لبيض1ء  ملغرب. - 

24111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539141
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
شبين) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

كشنسيبت.
:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1
) لبن1ء)في جميع حرفه

ووضع  ألسقف  لحديدية) بن1ء)
و ملعدنية

)صن1عة  ألجشر
) ستير د)،)تصدير)،)شر ء)،)بيع)،)
تسشيق  ب1شر أو غير  ب1شر)،)تصنيع)
تج1رة) (، تمثيل) (، تشزيع) (، ،) ستغال0)
لجميع) ع1م  بشكل  ودولية  وطنية 

 ملنتج1ت  ملتعلقة ب1لبن1ء
و لشس1طة) عملي1ت  لعمشلة  كل 
 لتي قد تكشن  رتبطة بشكل  ب1شر)
أو غير  ب1شر  ع  ألهد ف  ملذكشرة)

أعاله.
 لدر سة،) القتن1ء،) إلنش1ء،)
، إليد ع) ،) لبيع،) لتب1د0)  لشر ء)
لجميع  لبر ء ت) و الستغال0 
و الختر ع1ت و لتر خيص و إلحتك1ر ت)
و لعال 1ت  لتج1رية) و لتن1زالت 

لص1لح للشركة.)
كل  لعملي1ت) ع1 ة:) وبصفة 
 لتج1رية،) لعق1رية،)و  مل1لية  ملرتبطة)
غير  ب1شرة  ع) أو  بصفة  ب1شرة 
 ألهد ف  ألس1سية للشركة  ملذكشرة)

أعاله و لتي  ن ش1نه1 تطشير لشركة.

ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع اللة  لي1قشت وزنقة  لعرع1ر،)

عم1رة)9)إق1 ة ك1ليس،) لط1بق  لر بع)

(- 17) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)  لشقة)

24111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: حمش) بن   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: نشرية  لشعبي)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  بر هيم بن حمش عنش نه( ))
 12 7) لشقة) ليب1رن ط1بق) زنقة  (،1

24111) لد ر) (  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

 لسيدة نشرية  لشعبي عنش نه( ))
 33 11)زنقة  ملنصشر  لسعد1 شقة)

إق1 ة كشرتلين  ملع1ريف)24111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة نشرية  لشعبي عنش نه( ))
 33 11)زنقة  ملنصشر  لسعد1 شقة)

إق1 ة كشرتلين  ملع1ريف)24111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

216I

RHARS MAROUANE

NOUR GLOBAL MARKET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE(JOULANE

 IMM(K(ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

 NOUR GLOBAL MARKET
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

سش ية  لعم1رة 82  لط1بق 4  لرقم 
16 ب1لمي  لد ر  لبيض1ء - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.414453

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (18 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»511.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)
ديشن) إجر ء) ق1صة  ع  (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821653.
217I

Advance Center

 PARAPHARMACIE JEAN
JAURÈS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 Parapharmacie(Jean(Jaurès

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي اللة 
ي1قشت وش1رع  لعرع1ر شقة رقم 

-9  لط1بق  لر بع شقة 17 - 21415 
 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.537373
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2122)تم تحشيل) 14)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
»اللة ي1قشت وش1رع  لعرع1ر شقة رقم)
 21415 -  17 -9) لط1بق  لر بع شقة)
 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)إلى)» حل رقم)
جشريس  نطقة) جشن  ش1رع  أ  (71

21415) لد ر  لبيض1ء) (- غشتييه)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822331.

218I

GESTION ALJANOUB

 POLYCLINIQUE DE

LAAYOUNE

إعالن  تعدد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB

زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 

2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب

 POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 حمد  لس1دس  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.18829

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)-)

تصحيح عقد  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملنعقد بت1ريخ)19) 1ريس)2121) لذ1)

تقرر فيه تفشيت  لحصص  ن طرف)

 لسيد ع1د0  لخط1بي لص1لح  لسيد)

٫) لسيد)  شال1 حمد1 ولد  لرشيد)

 حمد قمرو  لسيد  حمد قشبع.

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-)تصحيح  لبند  ألو0  ن عقد تفشيت)

حصص  جتم1عية  ملتعلق برأسم01)

 11.111.111 في)  لشركة  ملحدد 

درهم) (111.111.111 وليس) درهم 

طرف) عقد  لبيع  لحصص  ن  في 

 لسيد ع1د0  لخط1بي لص1لح  لسيد)

 شال1 حمد1 ولد  لرشيد.

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:

تصحيح  لبند  ألو0  ن) (-

حصص  جتم1عية) تفشيت  عقد 

برأسم01  لشركة  ملحدد)  ملتعلق 

وليس) درهم  (11.111.111 في)

عقد  لبيع) في  درهم  (111.111.111

ع1د0) طرف  لسيد   لحصص  ن 

 لخط1بي لص1لح  لسيد  حمد قمر

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-)تصحيح  لبند  ألو0  ن عقد تفشيت)

حصص  جتم1عية  ملتعلق برأسم01)

 11.111.111 في)  لشركة  ملحدد 

درهم) (111.111.111 وليس) درهم 

طرف) عقد  لبيع  لحصص  ن  في 

 لسيد ع1د0  لخط1بي لص1لح  لسيد)

 حمد قشبع.

على) ينص  5:) لذ1  رقم) قر ر 

تصحيح  لبند  ألو0  ن) (-  1يلي:)

تفشيت  لحس1ب  لج1ر1) عقد 

ين1ير) بت1ريخ  ع1د0  لخط1بي  للسيد 

برأسم01  لشركة) 2122) ملتعلق 

11.111.111)درهم وليس)  ملحدد في)

111.111.111)درهم.

على) ينص  6:) لذ1  رقم) قر ر 

رأسم01  لشركة) تصحيح  (-  1يلي:)

11.111.111)درهم وليس)  ملحدد في)

إقر ر) عقد  في  درهم  (111.111.111

ع1د0  لخط1بي) للسيد   الستالم 

2121) ملصحح) 18) 1رس) بت1ريخ)

 إل ض1ء)بت1ريخ ين1ير)2122

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  7-6:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:)تصحيح ر سم01  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1132/2022.

219I

FKM NEGOCE

FKM NEGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FKM NEGOCE

 MASSIRA 2 ANBAR 2 IMM

 F 1 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

 FKM NEGOCE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  سيرة 

2  لعنبر 2 عم1رة F رقم 1  ر كش - 

41311  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124839

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FKM (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

. NEGOCE

أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و  لتجهيز).

:) سيرة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- 1) ر كش) F)رقم) 2)عم1رة) 2) لعنبر)

41311) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  هد1  لخميلي عنش نه( ))

شطر)1)حرف ج رقم)117)ت1 نصشرت)

 ر كش)41311) ر كش  ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  هد1  لخميلي عنش نه( ))
شطر)1)حرف ج رقم)117)ت1 نصشرت)

 ر كش)41311) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)-.
221I

STE DOMICILE CONSEIL

STE KIRA VOIT SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

 ملغرب
STE KIRA VOIT SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي سيد1 
 ش�شى  لك  لر شيدية 1  لط1بق 

 لسفلي رقم 26 - 35111 جرسيف 
 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.1363
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تعيين) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد(ة))أزرو 0)

نشر  السالم كمسير وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بجرسيف بت1ريخ)22)أبريل)

2122)تحت رقم)1305/2022.
221I

GLOBE FIDUCIAIRE

VIMAPROM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 ش1رع  لزرقطشني  لط1بق 9 رقم 
18 ، 21111،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

VIMAPROM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم7 

ش1رع  حمد تشكي  لطبقة ٫2 لشقة 
٫10  لد ر  لبيض1ء - 21111,  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541229
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.VIMAPROM
:) لترويج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

للعق1ر.
رقم7  (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
٫2 لشقة) تشكي  لطبقة) ش1رع  حمد 
21111,) لد ر) (- ٫10) لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: حجشجي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: بن  لط1لب)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد حجشجي عنش نه( ))
ك1ليفشرني1) ليلفشرني1  تجزئة  (25

21151) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد  حمد بن  لط1لب عنش نه( ))
حد ئق  جبر ط1بق  لسفلي عين) (18
 لشق)21471) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد حجشجي عنش نه( ))
ك1ليفشرني1) ليلفشرني1  تجزئة  (25

21151) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

 لسيد  حمد بن  لط1لب عنش نه( ))
حد ئق  جبر ط1بق  لسفلي عين) (18

 لشق)21471) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822151.

222I

STE FIDUTRA-COM

BEST PRIVATE TRANSFER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عم1رة  لبركة  لط1بق 3 رقم 19 ش1رع 

عال0  لف1�شي ، 41111،  ر كش 
 ملغرب

BEST PRIVATE TRANSFER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 لسع1دة عم1رة رقم 121 شقة رقم 
11  ملدينة  لجديدة ت1 نصشرت - 

41311  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124859
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BEST (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.PRIVATE TRANSFER
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 
نقل  ملس1فرين عن طريق  لسي1ر ت)
-) لنقل) وأوق1ت  حددة) أي1م  في 

 لسي1حي)-.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
شقة رقم) (121  لسع1دة عم1رة رقم)
(- ت1 نصشرت) 11) ملدينة  لجديدة 

41311) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لشف1ء) حمد):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (: زكري1ء) زبير   لسيد 
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  لشف1ء) حمد 
فيال) ت1 نصشرت  ري1ض  (11  لشطر)
41311) ر كش) ت1 نصشرت) (16 رقم)

 ملغرب.
 2 عنش نه( )) زكري1ء) زبير   لسيد 
24121) لجديدة) بالطش) زنقة  شز ر 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  لشف1ء) حمد 
فيال) ت1 نصشرت  ري1ض  (11  لشطر)
41311) ر كش) ت1 نصشرت) (16 رقم)

 ملغرب
زنقة) عنش نه( ))  لسيد زبير زكري1ء)
 شز ر بالطش)24121) لجديدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135174.

223I

PREMIRA CONSEIL

META CONSTRUCTION
 جمشعة ذ ت  لنفع  القتص1د1

تأسيس شركة  دنية عق1رية

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN(AICHA 3EME(ETG(APT
 8 ROCHES(NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
META CONSTRUCTION »شركة 

 دنية عق1رية«
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي: 23 ش1رع 
عقبة بن ن1فع  لحي  ملحمد1 21571 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
»تأسيس شركة  دنية عق1رية«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
541199
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في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 
 14)فبر ير)2122)تقرر تأسيس شركة)

 دنية عق1رية ذ ت  لبي1ن1ت  لت1لية:
عند) تسمية  لشركة،) تبشعة  (-
 META(:1إلقتض1ء،)بمختصر تسميته 

CONSTRUCTION
بإيج1ز:) نعش) غرض  لشركة  (-

عق1ر1
-)عنش ن  ملقر  الجتم1عي:)23)ش1رع)
عقبة بن ن1فع  لحي  ملحمد1)21571 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
أجله1) تأسست  ن  -) ملدة  لتي 

 لشركة)(سنة):)51
رأسم01  لشركة:) -) بلغ 

12.111.111)درهم.
 1.111 -) بلغ  لحصص  لنقدية:)

درهم
-) بلغ  لحصص  لعينية  ع)
وصف  شجز له1 وتقييم له1:)-)درهم،)-

-)بي1ن1ت حش0  لشرك1ء
) ألشخ1ص  لطبيعيشن:)

-) لسيد(ة))و رحش فؤ د بصفته( ))
(- فرنس1) ب:) عنش نه  و لك1ئن   سير 

فرنس1 فرنس1
كرم) -) لسيد(ة)) لقش�شي 
بصفته( )) سير و لك1ئن عنش نه ب:)

طنجة)-)طنجة  ملغرب
عبد  لصمد) غمير  -) لسيد(ة))
بصفته( )) سير و لك1ئن عنش نه ب:)

 اللفة)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
بن1�شي  لحسن) -) لسيد(ة))
بصفته( ))شريك و لك1ئن عنش نه ب:)

جميلة)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
-) لسيد(ة))بلعشير أنس بصفته( ))
ب:) لحي) عنش نه  و لك1ئن  شريك 

 لحسني)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
-) لسيد(ة))بشكير بشرى بصفته( ))
شريك و لك1ئن عنش نه ب:) لصخشر)

سشد ء)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
أس1 ة) بشر س  -) لسيد(ة))
بصفته( ))شريك و لك1ئن عنش نه ب:)
سيد1  ش ن)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

-) لسيد(ة))بشز ر  ملهد1 بصفته( ))
ب:) لحي) عنش نه  و لك1ئن  شريك 

 ملحمد1)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

-) لسيد(ة)) لعشني  نير بصفته( ))

(- فرنس1) عنش نه ب:) و لك1ئن  شريك 

فرنس1 فرنس1

-) لسيد(ة))و رحش يشنس بصفته( ))

سيد1) ب:) عنش نه  و لك1ئن  شريك 

 عروف)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

أحمد) -) لسيد(ة)) لكريني 

بصفته( ))شريك و لك1ئن عنش نه ب:)

فرنس1)-)فرنس1 فرنس1

يشسف) -) لسيد(ة)) نصيف 

بصفته( ))شريك و لك1ئن عنش نه ب:)

فرنس1)-)فرنس1 فرنس1

ز ق1 كريم بصفته( )) -) لسيد(ة))

(- فرنس1) عنش نه ب:) و لك1ئن  شريك 

فرنس1 فرنس1

سلم1و1  حسن) -) لسيد(ة))

بصفته( ))شريك و لك1ئن عنش نه ب:)

فرنس1)-)فرنس1 فرنس1

) ألشخ1ص  ملعنشيشن:)

» جمشعة) -) يت1 كشنستغيكسيش)

بصفته1) ذ ت  لنفع  القتص1د1«)

و لك1ئن  قره1  إلجتم1عي) شركة 

ن1فع  لحي) بن  عقبة  ش1رع  (23 ب:)

 ملحمد1)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتج1ر1 

 القتض1ء:)541199

 ملمثل  لد ئم:)غمير عبد  لصمد

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن وصف1ت  لشرك1ء)أو)

 ألغي1ر  لذين يحق لهم إلز م  لشركة)

 تج1ه  لغير:

) ألشخ1ص  لطبيعيشن:)

-) لسيد(ة))و رحش فؤ د بصفته( ))

(- فرنس1) ب:) عنش نه  و لك1ئن   سير 

فرنس1 فرنس1

كرم) -) لسيد(ة)) لقش�شي 

بصفته( )) سير و لك1ئن عنش نه ب:)

 ملغرب)-)طنجة  ملغرب

عبد  لصمد) غمير  -) لسيد(ة))

بصفته( )) سير و لك1ئن عنش نه ب:)

 ملغرب)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

) ألشخ1ص  ملعنشيشن:)

» جمشعة) -) يت1 كشنستغيكسيش)

بصفته1) ذ ت  لنفع  القتص1د1«)

و لك1ئن  قره1  إلجتم1عي) شركة 

ن1فع  لحي) بن  عقبة  ش1رع  (23 ب:)

 ملحمد1)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

عند) رقم  لسجل  لتج1ر1 

 القتض1ء:)541199

في  لسجل  لتج1ر1) تم  لتقييد 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (22 بت1ريخ)

.541199

224I

2htj(consulting

SCIERIE KASIMI SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

2htj(consulting

 ق1 ة  خت1رة زنقة قنيطرة س1حة 

2 شتنبر كتب رقم 24 ط1بق رقم 6 

حمرية ، 51111،  كن1س  ملغرب

 SCIERIE KASIMI SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بآزرو كلم 

5، طريق  كن1س(آيت  ش�شى عد1) 

- 53111 آزرو  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

تفشيت  لسيد)(ة)) شال1 عبد هللا)

حصة  جتم1عية) (11.111 ق1سمي)

حصة لف1ئدة) (1.111.111  ن أصل)

(ة)) شال1  ملصطفى ق1سمي)  لسيد)

بت1ريخ)11) 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 البتد ئية ب1زرو بت1ريخ)19)أبريل)2122 

تحت رقم)26511122113698.

225I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE MH SA TRV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE MH SA TRV شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق 
سيد1 يحي  لنجد2 رقم 864 وجدة 

- 61111 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
39253

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MH SA TRV
أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و  ألشغ01  ملختلفة.
طريق) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
وجدة) (864 رقم) سيد1 يحي  لنجد2)

- 61111)وجدة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حرز1  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  حرز1  حمد 
 14 زنقة  لعفش رقم) (2 تجزئة  لنجد)
وجدة) (61111 وجدة) يحي  سيد1 

 ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حرز1  حمد 
 14 زنقة  لعفش رقم) (2 تجزئة  لنجد)
وجدة) (61111 وجدة) يحي  سيد1 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1329.

226I

ACTIFISC

LAMARMOZITE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

ACTIFISC
 IMM CHOUROUK AV MED V

safi، 46000، safi(MAROC
LAMARMOZITE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 
 لفردوس 51-51 إدريس بن1صر - 

46111 أسفي  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.11815

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2121 ين1ير) (16  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 LAMARMOZITE  لشريك  لشحيد)
 بلغ رأسم1له1)51.111)درهم وعنش ن)
عم1رة  لفردوس)  قره1  إلجتم1عي 
 46111 (- بن1صر) إدريس  (51-51
عدم) (: (0 نتيجة  أسفي  ملغرب 

تحريررأس  مل01.
عم1رة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
(- بن1صر) إدريس  (51-51  لفردوس)

46111)أسفي  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) ملكن1د1  حمد 
 51-51 عم1رة  لفردوس) عنش نه( ))
46111)أسفي  ملغرب) إدريس بن1صر)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
 ملتعلقة ب1لتصفية):)عم1رة  لفردوس)

51-51)إدريس بن1صر أسفي  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ين1ير) (18 بت1ريخ) بآسفي   البتد ئية 

2121)تحت رقم)38/2021.

227I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

CLOUDFRET
شركة  ملس1همة

رفع رأسم01  لشركة

 CLOUDFRET
شركة  س1همة رأسم1له1  حدد في 

1.161.111 درهم 
 قره1  الجتم1عي: 214 ش1رع  بن 
سين1 حي  لهن1ء -  لد ر  لبيض1ء 
 لسجل  لتج1ر1 ب1لد ر  لبيض1ء 

عدد: 478243 
بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م) (
14) 1رس)  الستثن1ئي  ملنعقد بت1ريخ)

2122)تقرر  1 يلي:)
رأسم01  لشركة) في  •) لزي1دة 
طريق) عن  درهم  (129.111 بمبلغ)
و إجر ء) (/ تقديم حصص نقدية أو)
ديشن  لشركة  ملحددة)  ق1صة  ع 
 ملقد ر و  ملستحقة لرفعه  ن  بلغ)
 1.291.111 إلى) درهم  (1.161.111
درهم،)بم1 في ذلك عالوة إصد ر بمبلغ)

1.371.111)درهم)؛)
6) ن  لنظ1م) تحيين  لبند) (•

 الس1�شي للشركة.)
بمقت�شى  حضر  جلس  الد رة)
تقرر) (2122 أبريل) (16  ملنعقد بت1ريخ)

 1 يلي:)
للزي1دة) •) ع1ينة  إلنج1ز  لنه1ئي 
 ن رأسم01  لشركة بمبلغ)129.111 
حصص) تقديم  طريق  عن  درهم 
وإجر ء) ق1صة  ع ديشن) (/ نقدية أو)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة)
لرفعه  ن  بلغ)1.161.111)درهم إلى)
1.291.111)درهم،)بم1 في ذلك عالوة)

إصد ر بمبلغ)1.371.111)درهم؛)

6) ن) تحيين  لبند) •) ع1ينة 

 لنظ1م  الس1�شي للشركة.)

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لتج1ر1 

 821527 تحت عدد) ب1لد ر  لبيض1ء)

بت1ريخ)19)أبريل)2122. 

 لخص قصد  لنشر)

228I

FOUZMEDIA

KNRIAK TRANS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KNRIAK TRANS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

 لهدى رقم 314 - - سيد1 عال0 

 لت1ز1  ملركز  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.26191

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 14) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

711)حصة  ن  لحصص) تم تحشيل)
 لتي يمتلكه1  لسيد نشر  لدين كحلش0)

عبد) لف1ئدة كل  ن:)•) لسيد 

هللا  بر همي  لح1 ل 0 ب.و.ت رقم)

في  لقنيطرة،) و لس1كن  (X121461

137) لط1بق) رقم)  نطقة  لتنشيط 

 351 بنسبة) وذلك  (1 شقة)  ألو0 

يشنس  لغفشلي) حصة)؛)•) لسيد 

 ZG61459 رقم) ب.و.ت   0  لح1 ل 

 1316 رقم) في  لقنيطرة،) و لس1كن 

جن1ن)3)بئر  لر  ي وذلك بنسبة)351 

حصة

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م  لغير)

 العتي1د1  ملنعقد بنفس  لت1ريخ،)تم)

تقرير  1 يلي:))تحشيل  لحصص؛)

يشنس  لغفشلي) تعيين  لسيد 

و لسيد عبد هللا  بر همي كمسيرين)

جديدين للشركة؛

تغيير  إل ض1ء) الجتم1عي،)

حيث تكشن  لشركة  لز ة  ن  آلن)

ملسيرين) ب1لتشقيع  ملشترك  فص1عد  

على  ألقل؛)

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

711)حصة  ن  لحصص) تم تحشيل)

 لتي يمتلكه1  لسيد نشر  لدين كحلش0)

عبد) لف1ئدة كل  ن:)•) لسيد 

هللا  بر همي  لح1 ل 0 ب.و.ت رقم)

في  لقنيطرة،) و لس1كن  (X121461

137) لط1بق) رقم)  نطقة  لتنشيط 

 351 بنسبة) وذلك  (1 شقة)  ألو0 

يشنس  لغفشلي) حصة)؛)•) لسيد 

 ZG61459 رقم) ب.و.ت   0  لح1 ل 

 1316 رقم) في  لقنيطرة،) و لس1كن 

جن1ن)3)بئر  لر  ي وذلك بنسبة)351 

حصة

بند رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م  لغير)

 العتي1د1  ملنعقد بنفس  لت1ريخ،)تم)

تقرير  1 يلي:)

تحشيل  لحصص؛)

يشنس  لغفشلي) تعيين  لسيد 

و لسيد عبد هللا  بر همي كمسيرين)

جديدين للشركة؛)

تغيير  إل ض1ء) الجتم1عي،)

حيث تكشن  لشركة  لز ة  ن  آلن)

ملسيرين) ب1لتشقيع  ملشترك  فص1عد  

على  ألقل؛

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بسشق  الربع1ء) لغرب)  البتد ئية 

رقم) تحت  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)

.53/2022

229I
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SOMADINCO

ABK INFO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

SOMADINCO

إق1 ة  1جشر0 عم1رة B رقم2 

حي  لقدس  لبرنش�شي ، 21611، 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

ABK INFO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 212 ش1رع 

عبد  ملش ن رقم 5   - 21142 لد  

 لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.371185

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2121)تقرر حل) 25)غشت)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

ABK INFO) بلغ)  لشريك  لشحيد)
وعنش ن) درهم  (11.111 رأسم1له1)

عبد) ش1رع  (212  قره1  إلجتم1عي)

 ملش ن رقم)5) )-)21142)لد   لبيض1ء)

 ملغرب نتيجة 0):)تشقف  لنش1ط.

 212 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

 21142 (- ( (5 ش1رع عبد  ملش ن رقم)

لد   لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

أبشهال0 خ1لد    لسيد(ة))

4ف جن1ن  لبركة) فيال) و عنش نه( )) (

13111)بشزنيقة  ملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 212 (: ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 

ش1رع عبد  ملش ن رقم)5) لد   لبيض1ء)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822211.

231I

FIBEN

K.Y TRANSFERT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIBEN

 BD(Riad(FB 14 Hay(El(Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

K.Y TRANSFERT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 

415 حي  لقدس  ملحمدية - 21881 

 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31381

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 K.Y (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TRANSFERT

وس1طة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تحشيل  أل ش 0

 لخد 1ت  مل1لية.

:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 21881 (- 415)حي  لقدس  ملحمدية)

 ملحمدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة كريمة  ليسشفي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة كريمة  ليسشفي عنش نه( ))

 23 رقم) (63 تجزئة ري1ض أهال زنقة)

طنجة)91191)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة كريمة  ليسشفي عنش نه( ))

 23 رقم) (63 تجزئة ري1ض أهال زنقة)

طنجة)91191)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)765.

231I

FLASH ECONOMIE

 EZAKI MOHAMMEDIA

CLUB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

EZAKI MOHAMMEDIA CLUB

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رأسم1له1 :111111 درهم

  قره1  إلجتم1عي: 147  ق1 ة  ف1 

 لط1بق 2 - كتب رقم 24 ش1رع 

 ملق1و ة -  لد ر  لبيض1ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

516983

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في  لد ر)

 لبيض1ء)بت1ريخ)21)فبر ير)2122)قرر

حل شركة-

ب1دو كمصفي) عين  لسيد  لز كي 

للشركة-

حدد  قر  لتصفية في)147) ق1 ة)

ش1رع) (24 - كتب رقم) (2  ف1- لط1بق)

 ملق1و ة)-) لد ر  لبيضـ1ء)-

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822113

232I

PC SARL

KZ INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PC SARL

 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT

 28 COMPLEXE(JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME(ETAGE(APPT 28،

Maroc 12111، تم1رة

KZ INGENIERIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة رقم 

4  لط1بق  الو0  ق1 ة ق1در  رس 

 لخير تم1رة - 12111 تم1رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

135995

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 KZ (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.INGENIERIE

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

INGENIEUR CONSEIL

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS

شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم)4) لط1بق  الو0  ق1 ة ق1در  رس)

 لخير تم1رة)-)12111)تم1رة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة هند  لكالطي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة)  لسيد ربيع  لزنشر1):)

بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) هند  لكالطي   لسيدة 
 نس)3)عم1رة)19) لشقة)5)طريق عين)

 لشقف ف1س)31121)ف1س  ملغرب.
عنش نه( )) ربيع  لزنشر1   لسيد 
 ق1 ة  لري1ض)11)عم1رة)16)شقة)18 

حي  بن رشد)12111)تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) هند  لكالطي   لسيدة 
 نس)3)عم1رة)19) لشقة)5)طريق عين)

 لشقف ف1س)31121)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)761.

233I

FLASH ECONOMIE

CLEAN FACTORY
إعالن  تعدد  لقر ر ت

شركةذ ت  ملسؤولية  ملحدودة كلين 
ف1كتشرCLEAN FACTORY 1شركة 
 قره1  الجتم1عي  لد ر  لبيض1ء زنقة 

وليلي إق1 ة  لخير رقم 16 حي برجي
رأسم1له1 311.111 درهم 
 لسجل  لتج1ر1 93493

أ 1م) تشثيقي  عقد  بمقت�شى 
يشسف  لزن1يد1  تعلق)  الست1ذ 
وتحيين) ب1لجمع  لع1م  الستثن1ئي 
كلين) لشركة  لنظ1م  الس1�شي 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  ف1كتشر1 
 ,17.13.2122 بت1ريخ)  ملحدودة 

تقرر 1يلي:
يسير) تشقيع  ملسير.) تغيير  (*

 لشركة:
-) لسيد عبدهللا  1زر.)ح1 ل) (/ (1
بط1قة لبط1قة  لتعريف  لشطنية رقم)

.B119754
ح1 ل) - لسيد  حمد  1زر.) (/ (2
بط1قة لبط1قة  لتعريف  لشطنية رقم)

.BE831229
تلتزم  لشركة إ 1 بتشقيع  لسيد) (
عبد هللا  1زر أو تشقيع و لسيد  حمد)

 1زر.

ب1لسجل) تم  اليد ع  لق1نشني 
ب1لد ر) للمحكمة  لتج1رية   لتج1رية 
بت1ريخ) (821896 تحت عدد)  لبيض1ء)

21.14.2122
 ن أجل  لخالصة و  لبي1ن.

234I

IBRA MANAGEMENT

 PHARMACIE AVENUE
HABOUHA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
 PHARMACIE AVENUE

HABOUHA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 ملستقبل زنقة عمرو بن  لع1ص 
رقم laayoune 70000 498  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41311

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 PHARMACIE AVENUE  :

.HABOUHA
غرض  لشركة بإيج1ز):)صيدلية.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بن  لع1ص) عمرو  زنقة   ملستقبل 
laayoune 71111 498) لعيشن) رقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: لين1  ملز شر)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) لين1  ملز شر   لسيدة 

ش1رع) تجزئة  لر حة  حي  لقدس 

 214 عبد  لرحم1ن  بن  بي بكر رقم)

71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) لين1  ملز شر   لسيدة 

ش1رع) تجزئة  لر حة  حي  لقدس 

 214 عبد  لرحم1ن  بن  بي بكر رقم)

71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1128.

235I

FOUZMEDIA

AHLAM OPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

AHLAM OPTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية ش1رع 

 شال1 سليم1ن وسعد زغلش0 إق1 ة 
ري1ن III-6  تجر رقم 3، - 14111 

 لقنيطرة.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AHLAM OPTIC
هدف) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و لعدس1ت) :) لنظ1ر ت   لشركة  لى)

 لبصرية.
ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زغلش0) ش1رع  شال1 سليم1ن وسعد 
(- (،3 رقم) III-6) تجر  ري1ن) إق1 ة 

14111) لقنيطرة.) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) حم1ني  أحالم   لسيدة 
فيال)181)زنقة  لشهيد  حمد  ملر بط)
 14111 فلشر1.) ف01  س  وزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.
بنحمحد1) ع1ئشة   لسيدة 

عنش نه( ))---)--) لقنيطرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) حم1ني  أحالم   لسيدة 
فيال)181)زنقة  لشهيد  حمد  ملر بط)
 14111 فلشر1.) ف01  س  وزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)-.

236I

sofoget

AIDA TOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AIDA TOUR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لقنيطرة 
59 إق1 ة  شال1 عبد  لعزيز ش1رع 
 شال1 عبد  لعزيز رقم 4 14111 

.sofoget لقنيطرة 
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.57177

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 ين1ير) (31  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) AIDA TOUR) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 إلجتم1عي  لقنيطرة)59)إق1 ة  شال1)
عبد  لعزيز ش1رع  شال1 عبد  لعزيز)
 sofoget 14111) لقنيطرة)  4 رقم)

نتيجة 0):)زي1دة خس1ئر  لشركة.
و حدد  قر  لتصفية ب  لقنيطرة)
ش1رع) عبد  لعزيز  إق1 ة  شال1  (59
 14111  -  4  شال1 عبد  لعزيز رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.)
و عين:

و) ع1يدة  عبدهللا   لسيد(ة))
ع1يدة) (14111 ع1يدة) عنش نه( ))

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)91137.
237I

sofoget

AM2H TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AM2H TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59 إق1 ة 
 شال1 عبد  لعزيز ش1رع  شال1 عبد 
 لعزيز رقم 4 - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65139

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AM2H(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.TRANS

نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع

أشغ01 ع1 ة و أعم01  لبن1ء.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)59)إق1 ة)

 شال1 عبد  لعزيز ش1رع  شال1 عبد)

14111) لقنيطرة)  -  4 رقم)  لعزيز 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: حقي) عبد  لحق   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة) (:  لسيد  حمد حقي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: حقي) عبد  لحق   لسيد 

بقيمة)111)درهم.

بقيمة) (511 (:  لسيد  حمد حقي)

111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبد  لحق حقي عنش نه( ))

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه( )) حقي   لسيد  حمد 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  لحق حقي عنش نه( ))

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)91132.

238I

KTS CONSEIL

B A HABITAT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My

 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,

 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

B A HABITAT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زينيث 

بزنس سنتر ش1رع  سلم - بشك1ر ، 

 لط1بق  لث1لث ، شقة رقم 14 ، 

 ر كش. - 41171  ر كش.  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124769

 16 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 B A (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HABITAT

-شقق) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 فروشة لإليج1ر.

زينيث) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(، بشك1ر) (- ش1رع  سلم) سنتر  بزنس 

(، (14 رقم) شقة  (،  لط1بق  لث1لث)

 ر كش.)-)41171) ر كش.) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: ع1بديمي) ليلى   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ع1بديمي  ليلى   لسيدة 

31241)س1ن  يشل) 5)ش1رع دبش�شي)

سيع  رغ  ورلي)31241) ورلي فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بال0  مل1حي   لسيد 
فيتر1) ب1ريس  دو  لكش ين  ش1رع  (41

94411)ب1ريس فرنس1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134986.

239I

BT CONSEIL

LA VETTLE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

LA VETTLE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 

 لحرية  لط1بق 3  لشقة 5 - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541513

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (16

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LA (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. VETTLE
(، - قهى) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 طعم)،)غرفة  لش11
-حص1د  ألسم1ك

-تج1رة و ستير د وتصدير  ألسم1ك)
 لط1زجة و ملصنعة.

11)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 21111 - 5 3) لشقة)  لحرية  لط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: أحمد  ليعقشبي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد أحمد  ليعقشبي عنش نه( ))

فرنس1)2111)فرنس1 فرنس1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد أحمد  ليعقشبي عنش نه( ))

فرنس1)21111)فرنس1 فرنس1
عنش نه( )) أغربي  رض1   لسيد 
كليفشرني1  لط1بق) ب1ب  عملية  (18
 21111 عين  لشق) (13 13) لشقة)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821581.
241I

ديش ن  شثق

 HOUDA L'ISTITMAR ET
NEGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد  دة  ز ولة  ه1م  ملسيرين

ديش ن  شثق
ش1رع  لجيش  مللكي تجزئة وليلي 

 ك1تب  لفتح  لط1بق 2  لشقة 9 ، 
31111، ف1س  ملغرب

 houda(l›istitmar(et(negoce

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ف1س 

 ألطلس 251 زنقة 17 سيد  له1د1 

.Maroc زو غة - 31111 ف1س

»تجديد  دة  ز ولة  ه1م  ملسيرين«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.35993

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)15)أبريل)2122

تجديد  دة  ز ولة  ه1م) تقرر 

 ملسيرين ملدة:)3)سنش ت.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2157.

241I

 شثق

بينطابول
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 شثق

ش1رع أبي  لدرد ء  ق1 ة بشرى 

 لط1بق  ألو0  كتب رقم 16 س1حة 

 أل م طنجة ش1رع أبي  لدرد ء  ق1 ة 

بشرى  لط1بق  ألو0  كتب رقم 16 

س1حة  أل م طنجة، 91111، طنجة 

 ملغرب

بينط1بش0 »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حسنشنة 

زنقة  شال1  دريس عم1رة  شال1 

 دريس 3 ط1بق  و0 رقم 22 حسنشنة 

زنقة  شال1  دريس عم1رة  شال1 

 دريس 3 ط1بق  و0 رقم 22 91111 

طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.353

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 19) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

وبعد  الطالع على وف1ة  لشريكة)
حصصه1) و  سن1د  ب1تريسي1  1ر1 
عنبر) للشريكة  لسيدة   لسيدة 
تشزيع  لحصص)  لرزيني.و  ع1دة 

 لجديدة
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 ملص1دقة على تحشيل  ملقر  الجتم1عي)
للشركة،) لعنش ن  لجديد:)حسنشنة،)
عم1رة  شال1) ش1رع  شال1  دريس،)
 22 رقم) 3،) لط1بق  ألو0   دريس)
بطنجة،)و تغيير  لفصل)4) ن ق1نشن)

 لشركة بن1ء  على ذلك.)
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لترخيص ملسير  لشركة  لسيد يشنس)
ذ1  لرسم) بتفشيت  مللك   لرزيني،)
ذلك) و  ط،) (/3711 عدد)  لعق1ر1 
ب1لثمن و  لشروط  لتي ير ه1  ن1سبة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لفصل)14)تحشيل  ملقر  الجتم1عي

بند رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لفصل)17) ع1دة تشزيع رأس  مل01

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3498.
242I

 شثق

كومافري
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 شثق
ش1رع أبي  لدرد ء  ق1 ة بشرى 

 لط1بق  ألو0  كتب رقم 16 س1حة 
 أل م طنجة ش1رع أبي  لدرد ء  ق1 ة 
بشرى  لط1بق  ألو0  كتب رقم 16 
س1حة  أل م طنجة، 91111، طنجة 

 ملغرب
كش 1فر1 »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حسنشنة 
زنقة  شال1   ريس عم1رة  شال1   

ريس 3 ط1بق  و0 رقم 22 حسنشنة 
زنقة  شال1   ريس عم1رة  شال1   
ريس 3 ط1بق  و0 رقم 22 91111 

طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.355
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 19) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 
-) ملص1دقة على تحشيل  ملقر)  1يلي:)
 الجتم1عي للشركة،) لعنش ن  لجديد:)
حسنشنة،)ش1رع  شال1  دريس،)عم1رة)
3،) لط1بق  ألو0 رقم)  شال1  دريس)
4) ن) تغيير  لفصل) و  بطنجة،) (22

ق1نشن  لشركة بن1ء  على ذلك.)
على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:) لترخيص ملسير  لشركة  لسيد)
ذ1) بتفشيت  مللك  يشنس  لرزيني،)
3713/ط،)و  لرسم)  لرسم  لعق1ر1:)
ذلك) و  3824/ط.) رقم:)  لعق1ر1 
ب1لثمن و  لشروط  لتي ير ه1  ن1سبة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لفصل)14)تحشيل  ملقر  الجتم1عي
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3496.

243I

FIDELIO COMPTA

BADR B.M
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

FIDELIO COMPTA
حي  لبطح1ء،  ملركز  لتج1ر1 ن1دية، 
 لعم1رة 2،  لط1بق  ألو0،  لشقة 1 ، 

21391،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
BADR B.M شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 4، زنقة 
ط1رق بن زي1د، حي  ملستشفي1ت، - 

21361  لد ر  لبيض1ء،  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
244253
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قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تم تحشيل) 11)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

حي) زي1د،) بن  ط1رق  زنقة  (،4«  ن)

21361) لد ر) (-  ملستشفي1ت،)

 لبيض1ء،) ملغرب«)إلى)»14،)زنقة رود،)

(-  لط1بق  ألر�شي،)حي  ملستشفي1ت،)

21361) لد ر  لبيض1ء،) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822221.

244I

GALAXYCOMPT

FAYAMZ-LOGISTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطش ن  ملغرب

FAYAMZ-LOGISTIQUE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي ب1ب 

سبتة ش1رع  لعر ئش 298 ط1بق 2 

شقة 3 - 93112  لفنيدق  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31685

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

FAYAMZ-LOGISTIQUE) بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

سبتة) ب1ب  حي   قره1  إلجتم1عي 

 3 2)شقة) 298)ط1بق) ش1رع  لعر ئش)

- 93112) لفنيدق  ملغرب نتيجة 0):)

 ز ة قط1ع.

و حدد  قر  لتصفية ب حي ب1ب)

 2 ط1بق) (298 سبتة ش1رع  لعر ئش)

شقة)3 - 93112)فنيدق  ملغرب.)

و عين:
و) فكر1  ملر بط   لسيد(ة))
28111) سب1ني1) عنش نه( )) سب1ني1)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1175.
245I

TRACONMA

TRACONMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

TRACONMA
 N° 15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(V.N ،
50060، MEKNES(MAROC
TRACONMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 15 
زنقة تلمس1ن إق1 ة غيثة  ملدينة 
 لجديدة - 51111  كن1س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.42581
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 31) 1رس)  ملؤرخ في)
TRACONMA)شركة ذ ت  ملسؤولية)
 91.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم)
15)زنقة تلمس1ن إق1 ة غيثة  ملدينة)
51111) كن1س  ملغرب) (-  لجديدة)
نتيجة 0•) لتصفية  لنه1ئية للشركة.

•إخالء)ذ ة و  نح  إلبر ء)للمصفي)
 لسيد عبد  لق1در  لعزر1.

تم  الغالق  لنه1ئي) بذلك  •و 
للشركة.

و عين:
و) عبد  لق1در  لعزر1   لسيد(ة))
 5 تطش ن  لشقة) زنقة  (3 عنش نه( ))
51111) كن1س)  ملدينة  لجديدة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

 15 وفي رقم) (2122 31) 1رس) بت1ريخ)

غيثة  ملدينة) إق1 ة  تلمس1ن  زنقة 

 لجديدة)-)51161) كن1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (14 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)118.

246I

nador conseil sarl au

STEEL CERAMICAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

STEEL CERAMICAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  والد 

بشطيب سكتشر س - 62111  0 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

23981

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STEEL (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

. CERAMICAS

:) ستير د) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتصدير وبيع  ش د  لبن1ء.

:)حي  والد) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(0 (62111 (- س) سكتشر  بشطيب 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (:  لسيد  لد ود1  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: سعيد)  لسيد  لد ود1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لد ود1  حمد عنش نه( ))

 11 رقم) (14 زنقة) حي  والد  يمشن 

62111) لن1ظشر  ملغرب.

 لسيد  لد ود1 سعيد عنش نه( ))

حي  والد  يمشن زنقة سم1رة رقم)76 

62111) لن1ظشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لد ود1  حمد عنش نه( ))

 11 رقم) (14 زنقة) حي  والد  يمشن 

62111) 0  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (17  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)547.

247I

la marocaine des bilans

IZIL INDUSTRIES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تشسيع نش1ط  لشركة)

la marocaine des bilans

 حج 11 ين1ير  كتب رقم 8 عم1رة 

أدر ر حي  لد خلة ، 81161، أك1دير 

 ملغرب

IZIL INDUSTRIES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي عم1رة 

سفير تجزئة ف و 862  كتب رقم 

2 تق1طع ش1رع  لحسن  ألو0 وش1رع 

خ1لد بن  لشليد أك1دير - 81111 

أك1دير  ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.46869



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8378

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

وتشزيع  ملش د  لخ1صة)  ستير د 

ب1لتجميل و لنظ1فة  لشخصية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119474.

248I

HBLAWFIRM

WELDING ALLOYS MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

HBLAWFIRM

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage

 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc

 WELDING ALLOYS MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 1، س1حة 

 الستقال0،  لدور  لس1بع، سيد1 

بليشط - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.16539

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)15)شتنبر)2121)تم تحشيل)

للشركة)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

س1حة  الستقال0،) لدور) (،1«  ن)

 21111 (- بليشط) سيد1   لس1بع،)

تجزئة) (« إلى)  لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)

79) ملنطقة  لصن1عية حد  لسش لم،)

برشيد) (26412 (- برشيد،) لسش لم)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2122)تحت رقم)416.

249I

SOCIETE AKHRI IMPORT EXPORT

دار الضيافة
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)

( ألشخ1ص  ملعنشيشن)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج1ر1

د ر  لضي1فة
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
 STE CASABLANCA BLVD لشركة)
ري1ض) (:  لك1ئن  قره1  الجتم1عي ب)
 لزيتشن  لقديم درب ج1 ع رقم)66 - 
41111) ر كش  ملغرب  ملؤرخ في)19 

شتنبر)2115)تقرر  1يلي:
فسخ عقد  لتسيير  لحر لألصل) (
ري1ض  لزيتشن) (:  لتج1ر1  لك1ئن ب)
 لقديم درب ج1 ع رقم)66 - 41111 
طرف) ،) ملشقع  ن   ر كش  ملغرب)
 STE CASABLANCA BLVD شركة)
و) لألصل  لتج1ر1  بصفته1  1لكة  (:
بصفته1) (STE PTITROLLS شركة)

 سيرة حرة.
251I

ETS COMPTA HOUSE

QADI FAK
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

QADI FAK »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 15 حي 
 لرحمة خنيفرة - - خنيفرة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.3899
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (21  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تفشيت  لسيد  لق1�شي بر هيم)

511)حصة للسيد فقر1  حمد
على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:) ستق1لة  لسيد لق1�شي)
بر هيم  سير  لشركة و تعيين  لسيد)

فقر1  حمد  ملسير  لشحيد للشركة

على) ينص  13:) لذ1  رقم) قر ر 

تغيير  لشركة  ن شركة ذ ت)  1يلي:)

 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت  لحصص

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (21  البتد ئية بخنيفرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)165.

251I

ETS COMPTA HOUSE

 ARRAID SARIR POUR
 L›EDUCATION ET

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 ARRAID SARIR POUR

 L›EDUCATION ET

 L›ENSEIGNEMENT PRIVE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حي 

 لنسيم  كلمشس خنيفرة - - خنيفرة 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.3733

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

تفشيت  لسيدة  لتشه1 ي)  1يلي:)

حصة للسيد  لبقب1ش) (511 ف1طمة)

 سم1عيل

على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 

عبد) تفشيت  لسيد  لبقب1ش   1يلي:)

للسيد  لبقب1ش) حصة  (511  لغ1ني)

 سم1عيل.

على) ينص  13:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)

ذ ت) شركة  تغيير  لشركة  ن 

 ملسؤولية  ملحدودة  لى شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشحيد

على) ينص  14:) لذ1  رقم) قر ر 

ة  لته1 ي)  1يلي:) ستق1لة  لسيد 

تعيين  لسيد  لبقب1ش) و  ف1طمة 

و  لشحيد)  سم1عيل  ملسير  لجديد 

للشركة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت  لحصص

على) ينص  12:) لذ1  رقم) بند 

تعيين  ملسير لجديد و  لشحيد)  1يلي:)

للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19  البتد ئية بخنيفرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)164.

252I

universal gestion

MADDACH GESTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

universal gestion

 ق1 ة  بن عطية  لط1بق  لث1ني رقم 

7 جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

MADDACH GESTION شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر شال1 

جعفر رقم 78 سيد1 عبد  للة 

غي1ث أيت أورير  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124857



8379 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MADDACH GESTION

إستغال0) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

دور  لضي1فة/تقديم  لخد 1ت)

و) وتنظيم  لتظ1هر ت  لفنية 

 لسي1حية....

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دو ر شال1)

جعفر رقم)78)سيد1 عبد  للة غي1ث)

41111) ر كش) (- أيت أورير  ر كش)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  حمد  د ش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  د ش 

 41111 بال  لشيد ن  ر كش) دو ر 

 ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  د ش 

 41111 بال  لشيد ن  ر كش) دو ر 

 ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135173.

253I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

UNIVERS POLYDIOME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

UNIVERS POLYDIOME شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لحديقة زنقة 11 رقم 9 سيد1 

 ش ن - 21412  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539125

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.UNIVERS POLYDIOME

:) لتعليم) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لقبل  البتد ئي.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لحديقة زنقة)11)رقم)9)سيد1  ش ن)

- 21412) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد ن1جي  صطفى):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: ع1ئشة) بلحمرى   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ن1جي  صطفى   لسيد 
 9 رقم) (11 زنقة) تجزئة  لحديقة 
21412) لد ر لبيض1ء) سيد1  ش ن)

 ملغرب.
 لسيدة بلحمرى ع1ئشة عنش نه( ))
 9 رقم) (11 زنقة) تجزئة  لحديقة 
21412) لد ر  لبيض1ء) سيد1  ش ن)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ن1جي  صطفى   لسيد 
 9 رقم) (11 زنقة) تجزئة  لحديقة 
21412) لد ر  لبيض1ء) سيد1  ش ن)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 
 15)أبريل)2122)تحت رقم)821239.

254I

KAOUN

KACHPREFA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KACHPREFA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 
1 دو ر د ر  لحمرة  سكجشر  ر كش - 

41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124437

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KACHPREFA

و) -بيع  (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

شر ء) ش د  لبن1ء

- شغ01  ختلفة و لبن1ء

- الستير د و  لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) حل رقم)

1)دو ر د ر  لحمرة  سكجشر  ر كش)-)

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: هللا) عبد   لسيد  يت  لق1ظي 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

هللا) عبد   لسيد  يت  لق1�شي 
عنش نه( ))تجزئة  ملح1 يد)9)رقم)748 

41111) ر كش)  سكجشر  ر كش)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

هللا) عبد   لسيد  يت  لق1�شي 
عنش نه( ))تجزئة  ملح1 يد)9)رقم)748 

41111) ر كش)  سكجشر  ر كش)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية بمر كش بت1ريخ)-)تحت رقم)

255I

HALA EXPERTISE SARL AU 

FILIERE CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HALA EXPERTISE SARL AU

 11RESIDENCE ESSABAH PLACE

 PRINCE SIDI MOHAMED

 BELVEDERE، 20300،

CASABLANCA MAROC

 FILIERE CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8380

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 84 زنقة 

 بن  نير ،  حل رقم 33  ع1ريف - 

21151  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541127

 11 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FILIERE CAR

تأجير) (• (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
زنقة) (84 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- 33) ع1ريف) ،) حل رقم)  بن  نير)

21151) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: سميرة)  لسيدة  لش1هي 

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 511 (: عص1م)  لسيد  هدهبي 

حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  هدهبي عص1م عنش نه( ))
ط4  عمر  ب1ز س  ق1 ة  زنقة  (65

21351) لد ر  لبيض1ء) ش416 

 ملغرب.

 لسيدة  لش1هي سميرة عنش نه( ))

 21RUE JEAN MOULIN 95

 . 95211 SAINT GRATIEN

.FRANCE

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة لكد لي عبير عنش نه( ))34 
21491) لد ر) جشتي1  لحبشس) زنقة 

 لبيض1ء) ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.
256I

STE FIDU-LIDOU SARL

SIRIZATRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
SIRIZATRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 7 

تجزئة غ1لي  سك1ن 2 زو غة  لسفلى 
- 31111 ف1س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.59371
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) SIRIZATRAV) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 إلجتم1عي رقم)7)تجزئة غ1لي  سك1ن)2 
زو غة  لسفلى)-)31111)ف1س  ملغرب)

نتيجة 0):)غي1ب نش1ط  لشركة.
 7 رقم) و حدد  قر  لتصفية ب 
زو غة  لسفلى) (2 تجزئة غ1لي  سك1ن)

- 31111)ف1س  ملغرب.)
و عين:

و) زكري1ء) لحميش1   لسيد(ة))
حي  يكش) (11 رقم) (8 زنقة) عنش نه( ))
(ة)) كمصفي) ف1س  ملغرب  (31111

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1946/2022.
257I

 SOCIETE MAROCAINE TECH-PRO

ELECTRIQUE

HAIRSTYLIST IKRAM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HAIRSTYLIST IKRAM

114 طريق رڴية حش ة  لدر وة ( بين 

 لط1بقين  الر�شي و الو0) ، 91111، 

طنجة  ملغرب

HAIRSTYLIST IKRAM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 114 طريق 

رڴية حش ة  لدر وة (بين  لط1بقين 

 الر�شي و الو0) - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126613

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HAIRSTYLIST IKRAM
-)ص1لشن) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

تصفيف شعر للسيد ت و لجم01.

-) لعن1ية ب1لشعر وعالجه ألغر ض)

 لنظ1فة و لجم01

-) ركز للعن1ية و لتجميل و للي1قة)

 لبدنية.

تج1رة  ستحضر ت  لتجميل) (-

تصفيف) وإكسسش ر ت  وأدو ت 

 لشعر و نتج1ت  ع1لجة  لشعر و 1)

إلى ذلك.

-) لتدليك وعالج1ت  لجسم.

 114 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(بين) حش ة  لدر وة) رڴية  طريق 
 91111 (-  لط1بقين  الر�شي و الو0))

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيدة  كر م  لشرعي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  كر م  لشرعي عنش نه( ))
زنقة  لشرد  ملدينة  لجديدة) (18 رقم)

31111)صفرو  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  كر م  لشرعي عنش نه( ))
زنقة  لشرد  ملدينة  لجديدة) (18 رقم)

31111)صفرو  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3585.

258I

 ليك�شي و شرك1ئه

النصحي فرست
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ليك�شي و شرك1ئه
زنقة  دريس  لحريز1،  ق1 ة 85 
 لط1بق 4، رقم 19 ، 21111، 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
 لنصحي فرست شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 
 لشف1ق م س 11 عم1رة 6  لط1بق 1 
 لشقة 8 عين  لسبع - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
539477



8381 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

في حر  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 أبريل) (18  

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 لنصحي فرست.

وكيل،) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ت1جر أو وسيط  الستير د و لتصدير،)

 ق1و0 أعم01 أو إنش1ء ت  ختلفة.

إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 1 6) لط1بق) عم1رة) (11  لشف1ق م س)

 لشقة)8)عين  لسبع)-)21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

خشرشيف) إحس1ن   لسيدة 

رقم) (11 حي  لنجمة بلشك) عنش نه( ))

بنسليم1ن) ( (13111 بنسليم1ن) (31

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

خشرشيف) إحس1ن   لسيدة 

رقم) (11 حي  لنجمة بلشك) عنش نه( ))

بنسليم1ن) ( (13111 بنسليم1ن) (31

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

غشت)2122)تحت رقم)-.

259I

MODA(CONSULTING(&(SERVICES

 BOULANGERIE CHOIX
D›OR

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
 BOULANGERIE CHOIX D›OR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنهضة 
رقم 81  لد خلة  لد خلة 73111 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
21153

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BOULANGERIE CHOIX D’OR
:) خبزة و) غرض  لشركة بإيج1ز)

حلشي1ت).
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
81) لد خلة  لد خلة) رقم)  لنهضة 

73111) لد خلة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: بدوش) هش1م   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد هش1م بدوش عنش نه( ))حي)

 73111 47) لد خلة) 11)رقم)  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد هش1م بدوش عنش نه( ))حي)

 73111 47) لد خلة) 11)رقم)  لنهضة)

 لد خلة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)-.

261I

ACCURCONSULTING

H.T SMART SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغرب

 H.T SMART SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 1537 

حي  أل ل خريبكة - 25111 خريبكة 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.6131

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

حد د) يشنس  (ة)) تفشيت  لسيد)

511)حصة  جتم1عية  ن أصل)511 

حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ط1رق تش  ي)

بت1ريخ)11) 1رس)2122.

حد د) (ة)) ملهد1  تفشيت  لسيد)

511)حصة  جتم1عية  ن أصل)511 

حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ط1رق تش  ي)

بت1ريخ)11) 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (25  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)186.

261I

 ئتم1نية أكيد1

AI-COMPANY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 ئتم1نية أكيد1

زنقة  سفي، حج  لحسن  لث1ني، 

 لشقة 12،  لط1بق  لث1لث (م.ج) 

حمرية  كن1س ، 51111،  كن1س 

 ملغرب

AI-COMPANY شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 ملنزه 2 رقم 438 بشفكر ن،  كن1س 

- 51151 تجزئة  ملنزه 2 رقم 438 

بشفكر ن،  كن1س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.38473

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 AI-COMPANY  لشريك  لشحيد)

 بلغ رأسم1له1)61.111)درهم وعنش ن)

رقم) (2  قره1  إلجتم1عي تجزئة  ملنزه)

 51151 (- بشفكر ن،) كن1س) (438

بشفكر ن،) (438 رقم) (2 تجزئة  ملنزه)

:) نعد م) (0 نتيجة   كن1س  ملغرب 

 ألرب1ح.

تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

بشفكر ن،) كن1س) (438 رقم) (2  ملنزه)

- 51151)بشفكر ن،) كن1س  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  لع1ئد1 

 438 رقم) (2 تجزئة  ملنزه) عنش نه( ))

بشفكر ن،) كن1س  ملغرب) (51151

كمصفي)(ة))للشركة.
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وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 
تجزئة) (: ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 

 ملنزه)2)رقم)438)بشفكر ن،) كن1س
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)133.
262I

FOUZMEDIA

EL YAKOUT UNIVERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EL YAKOUT UNIVERS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 ألر�شي وبين  لط1بقين  ن فيال رقم 
137 تجزئة  لع1 رية  هدية  لش1طئ 

- 14111  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
61111

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 أبريل) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 EL (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.YAKOUT UNIVERS
بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملشروب1ت  لغ1زية.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 ألر�شي وبين  لط1بقين  ن فيال رقم)
137)تجزئة  لع1 رية  هدية  لش1طئ)

- 14111) لقنيطرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) صشفي1  عبشد   لسيدة 
 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) صشفي1  عبشد   لسيدة 
 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)13)أبريل)

2122)تحت رقم)-.
263I

STE TAMDARTI TRAVAUX DIVERS

شركة تمدارتي للبناء و األشغال 
املختلفة

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE TAMDARTI TRAVAUX
DIVERS

 DR(ASDOUR ، 35000، TAZA
MAROC

شركة تمد رتي للبن1ء و  ألشغ01 
 ملختلفة شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

أسدور - 35111 ت1زة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6115
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 أبريل) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

تمد رتي للبن1ء)و  ألشغ01  ملختلفة.
بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لبن1ء)و  ألشغ01  ملختلفة.

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
أسدور)-)35111)ت1زة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد تمد رتي عبد  لش حد):)511 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 511 (: صليحة) أكنشش   لسيدة 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  لش حد) تمد رتي   لسيد 
ت1زة) (35111 أسدور) دو ر  عنش نه( ))

 ملغرب.
 لسيدة أكنشش صليحة عنش نه( ))

دو ر أسدور)35111)ت1زة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لش حد) تمد رتي   لسيد 
ت1زة) (35111 أسدور) دو ر  عنش نه( ))

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
يشليشز) (14 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2121)تحت رقم)411.

264I

HARD SERVICES

هارد سرفيس ش.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HARD SERVICES
 لرقم 177  ق1 ة  بروكة  لط1بق 1 
 لبئر  لجديد. ، 24151،  لبئر  لجديد 

 ملغرب
ه1رد سرفيس ش.م.م. شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 

177  ق1 ة  بروكة  لط1بق 1  لبئر 
 لجديد. - 24151  لبئر  لجديد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

19329

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ه1رد) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

سرفيس ش.م.م..
غرض  لشركة بإيج1ز):)•) أل ن)
 لخ1ص و لحر سة و ملر قبة و لبستنة)

و لنظ1فة و ألعم01  ملتنشعة.
•) لتركيب1ت و لتر يم1ت  لد خلية)
(جص) أعم01  تنشعة) ؛) و لخ1رجية)
أملنيشم) (، ست1نلس ستيل) (، خشب) (،
،)سب1كة)،)كهرب1ء)،)رخ1م)،)سير  يك)
(، ديكشر د خلي وخ1رجي) (، تكييف) (،

ك1 ير   ر قبة)،)شبكة كمبيشتر)...)..
:) لرقم) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
1) لبئر) 177) ق1 ة  بروكة  لط1بق)
24151) لبئر  لجديد) (-  لجديد.)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد رشيد سنيتفي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد بشعزة  لريكط):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) سنيتفي  رشيد   لسيد 
ق1سم  مله1رزة) دو ر  والد  لح1ج 
24151) لبئر)  لس1حل  لبئر  لجديد)

 لجديد  ملغرب.
عنش نه( )) بشعزة  لريكط   لسيد 
دو ر  لهي1ملة  مله1رزة  لس1حل  لبئر)
 لجديد)24151) لبئر  لجديد  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) سنيتفي  رشيد   لسيد 
ق1سم  مله1رزة) دو ر  والد  لح1ج 
24151) لبئر)  لس1حل  لبئر  لجديد)

 لجديد  ملغرب.
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عنش نه( )) بشعزة  لريكط   لسيد 

دو ر  لهي1ملة  مله1رزة  لس1حل  لبئر)

 لجديد)24151) لبئر  لجديد  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27743.

265I

SAFIGEC

 STE LES HERITIERES
 BENSAID PROMOTEUR
»IMMOBILIER » SOHEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SAFIGEC

 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC

 ste(les(heritieres(bensaid

 promoteur(immobilier »

SOHEB« شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 788  ق1 ة 

 لري1ض طريق صفرو - 33111 ف1س 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.35669

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 ste شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 les(heritieres(bensaid(promoteur

immobilier » SOHEB«) بلغ)
درهم وعنش ن) (1.111.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي)788) ق1 ة  لري1ض)

ف1س  ملغرب) (33111 (- طريق صفرو)

نتيجة 0):)شركة في  لخس1ءر).

 788 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

 ق1 ة  لري1ض طريق صفرو)-)33111 

ف1س  ملغرب.)

و عين:

و) بنسعيد  يشنس   لسيد(ة))
حي1ن) زنقة  بي  (11 عنش نه( ))

ف1س) (33111  4  لتشحيد1  لشقة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1911.

266I

socomif sarl

MIGEL SALVADOR SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة  حمد  لحص1لي عم1رة 35 شقة 

رقم 2 ، 14115،  لقنيطرة  ملغرب
 MIGEL SALVADOR SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59 ش1رع 
 شال1 عبد  لعزيز رقم 4 زنقة 

 شال1 عبد  لعزيز  لقنيطرة 14111 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
65125

 18 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MIGEL(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. SALVADOR SARL AU
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

نقل  لبض1ئع.
 59 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة) (4 ش1رع  شال1 عبد  لعزيز رقم)
 14111  شال1 عبد  لعزيز  لقنيطرة)

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  دريس  لبد و1)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (:  لسيد  دريس  لبد و1)
بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  دريس  لبد و1 عنش نه( ))
دو ر  لحاللبة  لشم1لية ع1 ر  لسفلية)

14111) لقنيطرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  دريس  لبد و1 عنش نه( ))
دو ر  لحاللبة  لشم1لية ع1 ر  لسفلية)

14111) لقنيطرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)91123.

267I

FOREIGN CONSULTING

جل هوسينع انڢست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS(SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

جل هشسينع  نڢست شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 212 ش1رع 
عبد  ملش ن رقم 5  لط1بق  ألر�شي 
 لد ر لبيض1ء  لد ر لبيض1ء 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

341183
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 23) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
جل) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

هشسينع  نڢست.
:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.
 212 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
5) لط1بق) رقم) عبد  ملش ن  ش1رع 
 ألر�شي  لد ر لبيض1ء) لد ر لبيض1ء)

21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)2122)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

47.111.111)درهم،) قسم ك1لت1لي:
 459.121 (:  لسيد عبدهللا ج1بر)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد يشسف لين):)5.441)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
5.441)حصة) (:  لسيد  حمد لين)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ج1بر  عبدهللا   لسيد 
ك1ز  فلشر ك1ليفشرني1 زنقة)11)رقم)22 
21111) لد ر لبيض1ء) 24) لبيض1ء) و)

 ملغرب.
عنش نه( )) لين  يشسف   لسيد 
536) ملدينة) فيال) ت1ون  كرين  ك1ز  
 27182  لخضر ء)بشسكشرة  لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
 48 عنش نه( )) لين   لسيد  حمد 
شقة) (6 لكبيرط1بق) عرصة  تجزئة 
 21111 16) ملع1ريف  لد ر لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ج1بر  عبدهللا   لسيد 
ك1ز  فلشر ك1ليفشرني1 زنقة)11)رقم)22 
21111) لد ر لبيض1ء) 24) لبيض1ء) و)

 ملغرب
عنش نه( )) لين  يشسف   لسيد 
536) ملدينة) فيال) ت1ون  كرين  ك1ز  
 27182  لخضر ء)بشسكشرة  لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
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 48 عنش نه( )) لين   لسيد  حمد 

شقة) (6 لكبيرط1بق) عرصة  تجزئة 

 21111 16) ملع1ريف  لد ر لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821853.

268I

FLASH ECONOMIE

RIDAKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

ديش ن  ألست1ذ يشسف  ملد ني

- شثق بمكن1س-

 كتب رقم 1  لط1بق  ألو0 إق1 ة 

أ ينة 2 ز وية 

زنقة طرف1ية و زنقة  ملعر1 م.ج 

 كن1س

إصالح خطأ  1د1

ب1لجريدة) خطأ  وقع  حيت 

صحيفة:) (،5644 عدد:)  لرسمية 

(،2121.12.31 بت1ريخ:) (،18841

ش.م.م،) قره1) (RIDAKA لشركة)

إق1 ة) ب1لقنيطرة   الجتم1عي  لك1ئن 
زنقة  شال1) ز وية  (،11 رقم) شيم1ء،)

و  دريس  ألكبر،) سجلة)  سم1عيل 

(،46547 عدد:) ب1لسجل  لتج1ر1 

 ف1ده بمقت�شى جمع  لع1م  ستثن1ئي)

رأسم01  لشركة) رفع  أجل   ن 

درهم) (2.111.111.11 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  (3.511.111.11 أ1  ن)

4.511.111.11)درهم.)»خطأ«

رأسم01) رفع  ثم  هش  و  لصحيح 

 2.511.111.11  لشركة بمبلغ قدره)

درهم) (2.111.111.11 درهم أ1  ن)

إلى)4.511.111.11)درهم،)عن طريق:)

ديشن  لشركة) إجر ء) ق1صة  ع 

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

و ب1قي  قتضي1ت  إلشه1ر  لس1لف)
 لذكر تبقى على  1 هش عليه و بدون)

تغيير.

269I

FLASH ECONOMIE

IMMO ANAFA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMMO ANAFA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  نف1 
213  ق1 ة زهرة  لط1بق 5 - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541621

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 28) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 IMMO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.ANAFA
وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعق1ر ت و لترويج.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع  نف1)
 21111 - 5 213) ق1 ة زهرة  لط1بق)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 26.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد جكشب  زرو 0):)261)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) جكشب  زرو 0   لسيد 
5) ق1 ة زهرة) 213ش1رع  نف1  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بدر  يت  رجد 0 عنش نه( ))

 ق1 ة نشر سيتي فد ن نصيب عم1رة)

9)رقم)3)س م)21111) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2121)تحت رقم)541621.

271I

ACCURCONSULTING

JASMINE TOURS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغرب

JASMINE TOURS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 

32 ود دية حي  لشحدة خريبكة - 

25111 خريبكة  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.6721

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (25 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

صب1ر) زكري1ء) (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ط1رق)

تش  ي بت1ريخ)21)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)185.

271I

FIDERSER

STE LOCA RAITAB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

STE LOCA RAITAB شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لسالم 

بلشك د رقم 14  لط1بق  الو0 - 

14211 سيد1 سليم1ن  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.3195

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 أبريل) (19  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

لعري�شي ق1سم كمسير وحيد

تبع1 إلق1لة  سير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بسيد1 سليم1ن بت1ريخ)21 

أبريل)2122)تحت رقم)87/2022.

272I

advanced(finance(corporate

BAYONNE IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

advanced(finance(corporate

 riad 2 n°168 1er(etg(bd

 palestine(el(alia(mohammedia ،

20800، mohammedia(maroc

BAYONNE IMMO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

جن1ن  لزيتشن رقم 214 عم1رة 

11  لط1بق 1 بني يخلف  ملحمدية 

28815  ملحمدية  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31411

 25 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BAYONNE IMMO
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
عم1رة) (214 رقم) جن1ن  لزيتشن 
يخلف  ملحمدية) بني  (1 11) لط1بق)

28815) ملحمدية  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: أديب)  لسيدة  لغ1لية 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) أديب   لسيدة  لغ1لية 
 426 رقم) (15 كري1ن  لرح1 نة بلشك)
21412) لبيض1ء) سيد1  ش ن)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) أديب   لسيدة  لغ1لية 
 426 رقم) (15 كري1ن  لرح1 نة بلشك)
21412) لبيض1ء) سيد1  ش ن)

 ملغرب
عنش نه( ))  لسيد  جد  حمد 
 21811  118 رقم) تجزئة  لسالم 

 ملحمدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)791.
273I

ste delta conseil jbs

STE SOJAMICO SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

ste delta conseil jbs
رقم 8 زنقة بغد د  لط1بق  ألو0 

 لجديدة ، 24111،  لجديدة  ملغرب

STE SOJAMICO SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 1زك1ن تجزئة رقم 52  لط1بق 

 ألر�شي  لجديدة - 24111  لجديدة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.16589

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 16)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 STE SOJAMICO  لشريك  لشحيد)

 111.111 SARL AU) بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

52) لط1بق) تجزئة  1زك1ن تجزئة رقم)

24111) لجديدة) (-  ألر�شي  لجديدة)

 ملغرب نتيجة 0):)عجز و تعثر  لشركة.

تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 1زك1ن تجزئة رقم)52) لط1بق  ألر�شي)

 لجديدة)-)24111) لجديدة  ملغرب.)

و عين:

جميل   لسيد(ة)) حمد 

تجزئة) تجزئة  1زك1ن  عنش نه( )) و  (
52) لط1بق  ألر�شي  لجديدة) رقم)

24111) لجديدة  ملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد) و  حل    ملخ1برة 

و  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)21) 1رس)

2122)تحت رقم)27627.

274I

PME CONSULTING GROUP

 ARCHITECTURAL GLASS EL 
GHALI FRERES A.G.E.F

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
13 إق1 ة  ملشحدين ش1رع  صر م ج 

ف1س ، 31111، ف1س  ملغرب
 ARCHITECTURAL GLASS EL 
GHALI FRERES A.G.E.F شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لقطعة 
31-2 تجزئة  النبع1ث 3 ر س  مل1 - 

31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72355
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 ARCHITECTURAL GLASS EL

.GHALI FRERES A.G.E.F
تشزيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و ألشغ01) ب1لجملة   ش د  لبن1ء)
 ملختلفة وبصفة ع1 ة كل  لعملي1ت)
وغير  لعق1رية) و لعق1رية   لتج1رية 
و مل1لية  ملتعلقة بصفة  ب1شرة أو غير)

 ب1شرة ب1لهدف  ملذكشر أعاله.
:) لقطعة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- ر س  مل1) (3 تجزئة  النبع1ث) (31-2

31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (311 (:  لسيد  حمد زك1غ)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (211 (: زك1غ) علي   لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة).

 211 (: زك1غ) عبد  لرحيم   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

211)حصة) (:  لسيد يشسف زك1غ)
بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (111 (: زك1غ) أ ين   لسيد 
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد زك1غ عنش نه( ))رقم)
1)عم1رة)32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

31111)ف1س  ملغرب.
رقم) عنش نه( )) زك1غ  علي   لسيد 
 31111 33)تجزئة  لبركة حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.
 لسيد عبد  لرحيم زك1غ عنش نه( ))
حي  ملسيرة) تجزئة  أل 1ن  (33 رقم)

31111)ف1س  ملغرب.
 لسيد يشسف زك1غ عنش نه( ))رقم)
 31111 33)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.
رقم) عنش نه( )) زك1غ  أ ين   لسيد 
 31111 32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد زك1غ عنش نه( ))رقم)
1)عم1رة)32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1899.

275I

 CABINET(DE(GESTION(ET(RÉVISION

COMPTABLE

NIZICOM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION(COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
NIZICOM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«
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وعنش ن  قره1  الجتم1عي: إق1 ة 
سنتر 0 ب1رك ، عم1رة A ،  لط1بق 

 لس1دس رقم 43  ملحمدية - 28811 
 ملحمدية  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.28179
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
تفشيت  لحصص:) (1 رقم) قر ر 
ق1م  لسيد) على  1يلي:) ينص   لذ1 
(، أيشب  لنيز1  غربي  لجنسية)
 زد د في  شال1 رشيد  لد ر  لبيض1ء)
ح1 ل لبط1قة) (07/01/1989 بت1ريخ)
(، (T227953  لتعريف  لشطنية رقم)
 قيم بدو ر أوالد سيد1 علي بن عزوز)
حصة) (511 ببيع) شالالت  ملحمدية.)
درهم لكل) (111 حصة بسعر) (511(
 نهم1)) ن  لشركة  ملذكشرة للسيدة)
(، ،) غربية  لجنسية) أربيطي) س1رة 
 زد دة في وز ن بت1ريخ)20/07/1988 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية) ح1 لة 
في) و ملقيمة  (، (GM111273 رقم)
شقة) (1 عم1رة) زيتشن  جن1ن  سكن 
قيمة  لحصص) يخلف.) بني  (17
(خمسشن) درهم) (51111.11  ملب1عة)
 511) وبيعت  لحصص) ألف درهم).)
حصة))بسعر بيع)111)درهم للحصة.)
يقر) (، نقل  لحصص) عملية  بعد 
تخصيص) ويقبل   ملس1هم  لشحيد 
 لحصص  ملنقشلة إلى:) لسيدة س1رة)

أربيطي
(: تغيير غرض  لشركة) (2 قر ر رقم)
 لذ1 ينص على  1يلي:)يقرر  ملس1هم)
على) غرض  لشركة  تغيير   لشحيد 
-) ق1و0  لتركيب1ت)  لنحش  لت1لي:)
(، -) ألعم01  لهندسية)  لكهرب1ئية)
(، و ألشغ01  لع1 ة) (، وأعم01  لبن1ء)
وأعم01  لحفر)،)وشبك1ت  لح1سشب)
،)وك1 ير ت  ملر قبة)،)وك1بالت  أللي1ف)
بصر1)) تقرير  (- (تشصيل)  لضشئية)
و ملشتري1ت) تشفير جميع  لخد 1ت  (-
لجميع  عد ت) و لتمثيل  و لبيع 
وتركيب) -) نت1ج  و لك1بالت.)  لشبكة 
 ملش د و عد ت  التص01.)-) التص1الت)

(، و لر ديش) و لالسلكية   لسلكية 
و عد ت) أنظمة  وصي1نة  وإدر ك 
و كشن1ت  التص1الت  ن أجل إرس01)
و ستقب01 جميع أنش ع  ملعلش 1ت بين)
وأنظمة) و لصرف  لصحي  (،  لن1س)
جميع) (- ؛)  ع1لجة  ي1ه  لصرف)
و لتشطيب1ت)  ألعم01  إلنش1ئية 
و لجص) (، و لخ1رجية)  لد خلية 
وتركيب  ألسطح) (، و إلسمنت) (،
و لنج1رة) (، و لزج1ج) (، و لنج1رة) (،
 لع1 ة)،)ورص  لفسيفس1ء)،)و لبالط)
وتركيب  ملر فق  لصحية) (، و لرخ1م)
و لتكييف) و لتدفئة  (، و لسب1كة)
و لبن1ء) (، و لتجصيص) (، و لعز0) (،
تجديد أو صي1نة  ألسطح وبشكل أعم)

،)شركة  إلنش1ء ت  لع1 ة)؛
و لتشقيع) 3) لتسيير  رقم) قر ر 
 الجتم1عي:) لذ1 ينص على  1يلي:)تم)
تعيين  لسيدة س1رة أربيطي وتش فق)
على أن تكشن  سيرة  لشركة لفترة غير)
 حدودة.)ب1إلض1فة إلى ذلك)،)ستكشن)
 لشركة  لز ة ق1نشًن1 بجميع  ألعم01)
 ملتعلقة به1  ن خال0 تشقيعه1.)لذلك)
أيشب) يقبل  لشريك  لشحيد  لسيد 
 لنيز1 ب1ستق1لته  ن  ه1 ه كمسير)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

غرض  لشركة:) لذ1) (3 بند رقم)
(« »غرض  لشركة) ينص على  1يلي:)
غرض) تغيير  يقرر  ملس1هم  لشحيد 
-) ق1و0) على  لنحش  لت1لي:)  لشركة 
-) ألعم01)  لتركيب1ت  لكهرب1ئية)
 لهندسية)،)وأعم01  لبن1ء)،)و ألشغ01)
وشبك1ت) (، وأعم01  لحفر) (،  لع1 ة)
(، وك1 ير ت  ملر قبة) (،  لح1سشب)
(- (تشصيل) وك1بالت  أللي1ف  لضشئية)
تقرير بصر1))-)تشفير جميع  لخد 1ت)
لجميع) و لتمثيل  و لبيع  و ملشتري1ت 
-) نت1ج) و لك1بالت.)  عد ت  لشبكة 
و عد ت  التص01.) وتركيب  ملش د 
و لالسلكية) -) التص1الت  لسلكية 
أنظمة) وصي1نة  وإدر ك  (، و لر ديش)
و كشن1ت  التص1الت  ن) و عد ت 
أنش ع) و ستقب01 جميع  إرس01  أجل 
و لصرف) (، بين  لن1س)  ملعلش 1ت 
وأنظمة  ع1لجة  ي1ه)  لصحي 

 لصرف)؛)-)جميع  ألعم01  إلنش1ئية)

و لخ1رجية) و لتشطيب1ت  لد خلية 

وتركيب) (، و إلسمنت) (، و لجص) (،

(، و لزج1ج) (، و لنج1رة) (،  ألسطح)

و لنج1رة  لع1 ة)،)ورص  لفسيفس1ء)

،)وتركيب  ملر فق) ،)و لبالط و لرخ1م)

و لتدفئة) (، و لسب1كة)  لصحية 

و لتجصيص) (، و لعز0) (، و لتكييف)

أو صي1نة  ألسطح) تجديد  و لبن1ء) (،

شركة  إلنش1ء ت) (، أعم) وبشكل 

 لع1 ة)؛

6) لحصص:) لذ1) بند رقم  مل1دة)

يس1هم  ملس1هم) على  1يلي:) ينص 

(- ،ك1لت1لي:) في  لشركة) نقًد    لشحيد 

تقدم  لسيدة س1رة أربيطي للشركة)

 بلغ)50،000.00)درهم  1  جمشعه)

خمسشن ألف درهم

7)رأس  مل01:) لذ1) بند رقم  مل1دة)

رأس  مل01) أصبح  على  1يلي:) ينص 

عند  بلغ خمسين ألف درهم:) (
ً
ث1بت1

)50،000.00)درهم).)وهي  قسمة إلى)

درهم للسهم) (111 سهم بقيمة) (511

(، سهم)) لكل  درهم  ( 1ئة   لش حد)

خصص)
ُ
ت (، (511 إلى) (1  رقمة  ن)

للمس1هم  لشحيد س1رة أربيطي)

14) سير  لشركة:) بند رقم  مل1دة)

تعيين) تم  على  1يلي:) ينص   لذ1 

،) غربية) أربيطي) س1رة   لسيدة 

بت1ريخ) وز ن  في  ،) زد دة   لجنسية)

لبط1قة) ح1 لة  (20/07/1988

 GM111273  لتعريف  لشطنية رقم)

زيتشن) جن1ن  سكن  في  و ملقيمة  (،

بني يخلف  سيرة) (17 شقة) (1 عم1رة)

 لشركة لفترة غير  حدودة.)ب1إلض1فة)

ستكشن  لشركة  لز ة) (، ذلك) إلى 

ق1نشًن1 بجميع  ألعم01  ملتعلقة به1  ن)

خال0 تشقيعه1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)888.
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شركة  لنقل  شال1  لعربي سريع  لجنشب

شركة نقل موالي العربي سريع 

الجنوب
تأسيس شركة  ملس1همة

شركة  لنقل  شال1  لعربي سريع 

 لجنشب

 ق1 ة وليلي ستريت رقم 42 

ش1رع عبد  ملش ن ط4 رقم 

25  لد ر لبيض1ء ، 21111، 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

شركة نقل  شال1  لعربي سريع 

 لجنشب »شركة  ملس1همة« 

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 26 ش1رع 

 رس  لسلط1ن  لط1بق 1  لشقة 

3  لد ر  لبيض1ء -، 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملس1همة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.541947

 14 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)

 ألس1�شي لشركة  ملس1همة ب1ملميز ت)

 لت1لية:

شكل  لشركة):)شركة  ملس1همة).

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

نقل  شال1  لعربي سريع  لجنشب.

:) لنقل) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعمش ي  ملس1فرين..

26)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 3 1) لشقة)  رس  لسلط1ن  لط1بق)

 لد ر  لبيض1ء)-)21111) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

 311.111 ويبلغ رأسم01  لشركة)

درهم،

 قسم ك1لت1لي:

 لسيد  شال1  لحسن  لش1بي)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (611  :

للحصة.



8387 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

يشسف  لش1بي)  لسيد  شال1 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (611  :

للحصة.
 611 (:  لسيدة  ليكة  شيزنة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة زينب  لش1بي):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 611 (: كلثشم  لش1بي)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
أعض1ء) جلس) أو   ملتصرفشن 

 لرق1بة:)
يشسف  لش1بي)  لسيد  شال1 
رئيس  جلس  الد رة) بصفته( ))
عنش نه( ))18)زنقة  طلس حي  لسالم)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
 لسيد  شال1  لحسن  لش1بي)
زنقة) بصفته( )) دير ع1م عنش نه( ))
 بش شعيب  لدك1لي  دخل ب ط)5)رقم)

9 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
 لسيدة  ليكة  شيزنة بصفته( ))
زنقة  طلس) (18  تصرفة عنش نه( ))
21111) لد ر  لبيض1ء) حي  لسالم)

 ملغرب
بصفته( )) زينب  لش1بي   لسيدة 
زنقة  طلس) (18  تصرفة عنش نه( ))
21111) لد ر  لبيض1ء) حي  لسالم)

 ملغرب
 لسيدة كلثشم  لش1بي بصفته( ))
زنقة ق1سم   ين)  تصرفة عنش نه( ))
 دخل ب ط)8)رقم)16 21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب
 ر قب أو  ر قبي  لحس1ب1ت):

( )بصفته) ح1تم  خنتر)  لسيد 
عنش نه( )) للحس1ب1ت   ر قب 
ش1رع) (42 رقم) ستريت  وليلي   ق1 ة 
 21111  25 رقم) ط4) عبد  ملش ن 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
 قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي)
تشزيع) و  بتكشين  الحتي1طي   ملتعلقة 

 ألرب1ح):
تكشين نسبة خمسة في  ملئة  ن)
 الرب1ح  لص1فية  لسنشية  ملتعلقة)

بتكشين  لحتي1طي.
 إل تي1ز ت  لخ1صة  ملنصشص)

عليه1 لكل شخص):

ال �شئ.
بقبش0)  قتضي1ت  تعلقة 
تفشيت) لهم   ألشخ1ص  ملخش0 
 ألسهم وتعيين جه1ز  لشركة  ملخش0)

له  لبث في طلب1ت  لقبش0):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822116.
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th

COLIS MOBIL MESSAGERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

th
63 تجزئة  لفرح , لط1بق  لث1ني رقم 
14 حي  لجير ر1 ، 91111، طنجة 

 ملغرب
 COLIS MOBIL MESSAGERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في 
طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ق1 ة 
 لعزيزية ش1رع  ململكة  لعربية 

 لسعشدية  لط1بق  لت1لت رقم 11. - 
91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.117113
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تقرر حل) 26)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 COLIS MOBIL MESSAGERIE
 بلغ رأسم1له1)91.111)درهم وعنش ن)
 قره1  إلجتم1عي  ق1 ة  لعزيزية)
ش1رع  ململكة  لعربية  لسعشدية)
 91111  -  .11 رقم)  لط1بق  لت1لت 
طنجة  ملغرب نتيجة 0):) ز ة  1دية).

ب  ق1 ة) حدد  قر  لتصفية  و 
ش1رع  ململكة  لعربية)  لعزيزية 
 -  11  لسعشدية  لط1بق  لت1لت رقم)

91111)طنجة  ملغلرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  ود لشح 
عنش نه( ))غرسة  شرة طريق)65)رقم)
8 91111)طنجة  ملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
:) ق1 ة  لعزيزية)  ملتعلقة ب1لتصفية)
ش1رع  ململكة  لعربية  لسعشدية)

 لط1بق  لت1لت رقم)11.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2991.
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 ورتي  يديتير ني1

اورتي ميديتيرانيا
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ورتي  يديتير ني1
دو ر  لغي1لسة سيد1  حمد بن 

عي�شى بلقصير1 ، 16151،  شرع 
بلقصير1  ملغرب

 ورتي  يديتير ني1 شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 1 
تجزئة عط1ر زنقة 98 ش1رع  حمد 
 لخ1 س  شرع بلقصير1 - 16151 

 شرع بلقصير1  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
839

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
:) ورتي) بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

 يديتير ني1.
در سة و) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
ع1م,) إنج1ز  ش1ريع  لسقي,) ق1و0 

ت1جر.

:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

98)ش1رع  حمد) 1)تجزئة عط1ر زنقة)

 16151 (-  لخ1 س  شرع بلقصير1)

 شرع بلقصير1  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لش حد  لغيال�شي)  لسيد 

سيد1) دو ر  لغي1لسة  عنش نه( ))

16151) شرع) عي�شى) بن   حمد 

بلقصير1  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لش حد  لغيال�شي)  لسيد 

سيد1) دو ر  لغي1لسة  عنش نه( ))

16151) شرع) عي�شى) بن   حمد 

بلقصير1  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بلقصير1  بمشرع   البتد ئية 

21)أبريل)2122)تحت رقم)42.
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CFCIM

 بينته إينجرين

BENTIN ENGINEERING 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CFCIM

15 ش1رع  رس  لسلط1ن ، 21131، 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 BENTIN بينته إينجرين 

ENGINEERING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 حمد بن عبد هللا ،  بنى أوشنز 

13 ،  كتب 13 ، ط1بق  لحديقة 

، ال  1رين1 - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541125

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
بينته) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
. BENTIN ENGINEERING(إينجرين
تشغيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
في) نش1ط  كتب  لتصميم  لفني 
و لبنية)  ج1الت  لهي1كل  لهندسية 
و لهندسة) و إلنش1ء ت   لتحتية 

 ملدنية و لكهرب1ء)و إلن1رة  لع1 ة
جميع) وتشغيل  وإنش1ء)  قتن1ء)
أعم01  لتصنيع و ملنشآت و ملبيع1ت)

وشر ء) ملعد ت  لكهرب1ئية..
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 حمد بن عبد هللا)،) بنى أوشنز)13)،)
 كتب)13)،)ط1بق  لحديقة)،)ال  1رين1)

- 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) س1س  بنتين   لشركة 
71)ش1رع ستر سبشرغ)93611)أولن11)

سشس بشيز فرنس1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  1رك بن كير ن عنش نه( ))
هيدين) ش1رع  لن1فشرة  بيس  (18

78911)فليكس1نفيل فرنس1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)-)تحت)

رقم)-.
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th

JEBATEX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

th
63 تجزئة  لفرح , لط1بق  لث1ني رقم 
14 حي  لجير ر1 ، 91111، طنجة 

 ملغرب
JEBATEX شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لسالم 
1 زنقة  هدية رقم 23 - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
115175

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 26) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. JEBATEX
غرض  لشركة بإيج1ز):) لنسيج..

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  23 رقم) زنقة  هدية  (1  لسالم)

91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  لجب1ر1  حمد  س1 ة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  لجب1ر1  حمد  س1 ة)
زنقة  بن حزم  ق1 ة  يل) عنش نه( ))

شقة)9)ط)3 91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لجب1ر1  حمد  س1 ة)
زنقة  بن حزم  ق1 ة  يل) عنش نه( ))

شقة)9)ط)3 91111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3361.
281I

FIDOLIN

KM COSMETIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
KM COSMETIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 31 
شقة 8 زنقة  شال1 أحمد لشكيلي 
حس1ن  لرب1ط  لرب1ط 11161 

 لرب1ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159695
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 KM (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.COSMETIC
بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ستحضر ت  لتجميل و  لدو ئية
 ستير د و تصدير

عم1رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
31)شقة)8)زنقة  شال1 أحمد لشكيلي)
حس1ن  لرب1ط  لرب1ط)11161) لرب1ط)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: خ1لد) جلش0  بن   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيد  لحن1ط  حمد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: خ1لد) جلش0  بن   لسيد 
بقيمة)111)درهم.

 511 (:  لسيد  لحن1ط  حمد)
بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بن جلش0 خ1لد عنش نه( ))
236)قط1ع)1)حي  لسالم سال)11511 

سال  ملغرب.
عنش نه( ))  لسيد  لحن1ط  حمد 
ت1بريكت) (11 شقة) (21 عم1رة) (11

11511)سال  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بن جلش0 خ1لد عنش نه( ))
236)قط1ع)1)حي  لسالم سال)11511 

سال  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124168.

282I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

COTA GREEN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد  ملش ن 69  رض  لصغير، 
 لط1بق  لث1ني ، 28811،  ملحمدية 

 ملغرب
COTA GREEN SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ملسيرة ف ب 29  لط1بق  لث1لث 

 لشقة  لرقم 19 - 28811  ملحمدية 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 



8389 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31415

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 COTA (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

. GREEN SARL

:)- النع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)
 لعق1ر1

)- الشغ01  ملختلفة

- لتج1رة.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

29) لط1بق  لث1لث) ب) ف   ملسيرة 

19 - 28811) ملحمدية)  لشقة  لرقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: عثم1ن  لشر يبي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (511 (:  لسيد ع1د0 ت1د1)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عثم1ن  لشر يبي عنش نه( ))

 ق1 ة لشريف1ج عم1رة ب شقة8)ش1رع)

28811) ملحمدية)  لحسن  لث1ني)

 ملغرب.

عنش نه( )) ت1د1  ع1د0   لسيد 
3)رقم11  17)ط)  ق1 ة لشتينشرعم1رة)

طنجة) (91111 قدور) عزيب  لح1ج 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عثم1ن  لشر يبي عنش نه( ))

 ق1 ة لشريف1ج عم1رة ب شقة8)ش1رع)

28811) ملحمدية)  لحسن  لث1ني)

 ملغرب.

عنش نه( )) ت1د1  ع1د0   لسيد 
3)رقم11  17)ط)  ق1 ة لشتينشرعم1رة)
طنجة) (91111 قدور) عزيب  لح1ج 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)793.

283I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RADISAL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد  ملش ن 69  رض  لصغير، 
 لط1بق  لث1ني ، 28811،  ملحمدية 

 ملغرب
RADISAL SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ملسيرة ف ب 29  لط1بق  لث1لث 

 لشقة  لرقم 19 - 28811  ملحمدية 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31411

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RADISAL SARL
:)- النع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1
- الشغ01  ملختلفة

- لتج1رة.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
29) لط1بق  لث1لث) ب) ف   ملسيرة 
19 - 28811) ملحمدية)  لشقة  لرقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: عزيز بش لسعد)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيد  دريس  بش لسعد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عزيز بش لسعد   لسيد 
 28811 رقم362  حي  لشحدة 

 ملحمدية  ملغرب.
 لسيد  دريس  بش لسعد)

عنش نه( )) يط1لي1)1) يط1لي1  يط1لي1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) عزيز بش لسعد   لسيد 
 28811 رقم362  حي  لشحدة 

 ملحمدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)784.

284I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

TRANS TOMORROW 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
 TRANS TOMORROW شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ال ل رقم 75  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
 1622

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TRANS(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. TOMORROW

وس1ئل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لنقل  لشخ�شي وغيره1  ن وس1ئل)

 لنقل  لبر1 للرك1ب

للبض1ئع) و لدولي  ) لنقل  ملحلي 

ني1بة عن  لغير.

)نقل  أل تعة غير  ملصحشبة

تج1رة  ألسم1ك أو تج1رة  لجملة) (

في  لسمشم و الستير د و لتصدير

د خل) و لبض1ئع  نقل  لبض1ئع  (

وخ1رج  ملغرب.

بين) و لبض1ئع  نقل  لبض1ئع  (

 ملغرب و شريت1ني1.

و الستير د)  لنقل  للشجيستي 

و لتصدير و لخد 1ت  ملتنشعة..

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 71111 (- 75) لعيشن) رقم)  ال ل 

 لعيشن  ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (111 (:  لسيد حسن ت1بتي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد حسن ت1بتي عنش نه( ))دو ر)

ت1يمة) سشس  لكفيف1ت  والد   هل 

83351) والد ت1يمة  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد حسن ت1بتي عنش نه( ))دو ر)

ت1يمة) سشس  لكفيف1ت  والد   هل 

83351) والد ت1يمة  ملغرب).



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8390

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)14/10.

285I

FLASH ECONOMIE

 BAROMAD IMPORT 
EXPORT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

BAROMAD IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

169687
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
في) (2122 15) 1رس) بت1ريخ)  ملؤرخ 

 لد ر  لبيض1ء)قرر  1 يلي
حل شركة-

عين  لسيد بال0 ب1رود1 كمصفي)
للشركة-

 68 رقم) في  حدد  قر  لتصفية  (
حي) قدور  بن  عبد  للطيف  ش1رع 

ر سين)-) لد ر  لبيض1ء-)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821973

286I

ETS COMPTA HOUSE

ZAOUIYA EDILAIA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ZAOUIYA EDILAIA »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حي 
 لنهضة  يت  سح1ق خنيفرة - - 

خنيفرة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.4175

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (27  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

عبش  لحسين) تفشيت  لسيد   1يلي:)

511)حصة للسيد  فصف1ص  حمد

على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 

تغيير  لشركة  ن شركة ذ ت)  1يلي:)

ذ ت  لشريك)  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية) شركة   لشحيد  لى 

 ملحدودة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت  لحصص

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15  البتد ئية بخنيفرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)146.

287I

OASIS INGENIERIE

وازيس أنجنيوري
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

OASIS INGENIERIE

 AV(MERS(SULTAN(N° 26, ETG 1,

 APT 3 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

و زيس أنجنيشر1 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع  رس 

 لسلط1ن رقم 26  لط1بق  ألو0 شقة 
رقم 3 - 21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

322141

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2115 13) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
و زيس) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

أنجنيشر1.
:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لدر س1ت و  إلستش1رة  لهندسية.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 رس  لسلط1ن رقم)26) لط1بق  ألو0)
21111) لد ر لبيض1ء)  -  3 شقة رقم)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) نبيل  رشد1   لسيد 
31 لط1بق   لث1ني) رقم) (1 تجزئة لبنى)
 لشقة رقم)5)سيد1  عروف)21281 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نبيل  رشد1   لسيد 
31 لط1بق   لث1ني) رقم) (1 تجزئة لبنى)
 لشقة رقم)5)سيد1  عروف)21281 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2115)تحت رقم)5464.
288I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

MORABIT EL KHAYR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
MORABIT EL KHAYR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 سكيكيمة زنقة  لقلعة رقم 16 

 لعيشن - 71111  لعيشن  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

 41185

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MORABIT EL KHAYR

:) ملت1جرة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

بجميع) أشك1له1  ملتعلقة  بجميع 

 ملنتج1ت أو  ملستلز 1ت أو  لخد 1ت؛

جميع) وإنت1ج  وتسشيق  تشزيع 

 ملنتج1ت أو  لخد 1ت)؛

) ستير د وتصدير جميع  ملنتج1ت)

و إل د د ت و لخد 1ت)؛
)صنع  نتج1ت غذ ئية أخرى

) لصن1عة  لتحشيلية؛) لصن1ع1ت)

 لغذ ئية
)صنع  نتج1ت غذ ئية أخرى

)صن1عة  لسكر.)تصنيع  لك1ك1و.

) لششكشالته و نتج1ت  لحلشي1ت)

تجهيز  لش11 و لقهشة تصنيع  لتش بل)

و لتش بل

أغذية) تصنيع  أغذية  حضرة  (

تصنيع) للحمية.) وأغذية   تج1نسة 

 نتج1ت غذ ئية أخرى غير  ذكشرة)

في  شضع آخر.

)تج1رة؛) لتج1رة  لع1 ة

(/ /) لتذكرة) و لتغليف) ) لتعبئة 

 إلعالن

وتصدير) و ستير د  وبيع  شر ء) (

جميع  ملنتج1ت أو  ملش د  لد خلة في)

 ألنشطة  ملذكشرة أعاله.
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و لتسشيق)  لتسشيق  لرقمي 
أنشطة  لتج1رة) لجميع   لشبكي 

 إللكترونية
) ستش1ر ت  لتج1رة  إللكترونية

أنشطة  لتصشير  لفشتشغر في)
 لتعبئة و لتغليف)/) لتذكرة)/) إلعالن

)أعم01  تنشعة وإنش1ء ت.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 16 رقم) زنقة  لقلعة   سكيكيمة 

 لعيشن)-)71111) لعيشن  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
عبد  لرحم1ن  ملر بط)  لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (111  :

للحصة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  لرحم1ن  ملر بط)  لسيد 
حي) (14 زنقة  لنرويج رقم) عنش نه( ))
 71111 12) لعيشن) خط  لر لة)

 لعيشن  ملغرب).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لرحم1ن  ملر بط)  لسيد 
حي) (14 زنقة  لنرويج رقم) عنش نه( ))
 71111 12) لعيشن) خط  لر لة)

 لعيشن  ملغرب)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1039/2022.
289I

زوبير بشتغم1س

 STE PREMUIM CALL
CENTER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

زوبير بشتغم1س
 كنش0  ملركز ت1زة ، 35151، ت1زة 

 ملغرب
 STE PREMUIM CALL CENTER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 لث1ني عم1رة جميلة 9 ش1رع ف1س 

ت1زة - 35111 ت1زة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6489
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PREMUIM CALL CENTER
:) ركز) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 تص01).
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لث1ني عم1رة جميلة)9)ش1رع ف1س ت1زة)

- 35111)ت1زة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد  حمد  لبشج1عد1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  يشب  مل1 شني):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 251 (: بشرى  لنشيش)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد  لبشج1عد1)
ب  لحي  لحسني) 34) ج  عنش نه( ))

ت1زة)35111)ت1زة  ملغرب.
عنش نه( ))  لسيد  يشب  مل1 شني 
 لقدس)1) ج)8)رقم)73)ت1زة)35111 

ت1زة  ملغرب.
 لسيدة بشرى  لنشيش عنش نه( ))
زير1 بن عطية رقم)143)ت1زة)35111 

ت1زة  ملغرب).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لبشج1عد1)
ب  لحي  لحسني) 34) ج  عنش نه( ))

ت1زة)35111)ت1زة  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)181.
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زوفيس

زوفيس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

زوفيس
12، ش1رع س1رية بن زونيم  لط1بق 
3 شقة 3 نخلة ، 21341،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
زوفيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 12، ش1رع 
س1رية بن زونيم  لط1بق 3 شقة 3 
نخلة - 21341  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
539115

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)زوفيس.
غرض  لشركة بإيج1ز):) لتف1وض
أعم01  تنشعة أو أعم01 تشييد

 الستير د و لتصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)12،)ش1رع)
 3 شقة) (3 زونيم  لط1بق) بن  س1رية 
نخلة)-)21341) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد زهيربق1لي حسني)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد زهيربق1لي حسني عنش نه( ))
حي  شال1) (121 رقم) (23 زنقة)

إسم1عيل)51111) كن1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة ليلة  مللشلي عنش نه( ))زنقة)
إسم1عيل) حي  شال1  (121 رقم) (23

51111) كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.
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BT CONSEIL

Maison YASA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

Maison YASA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 
 لحرية  لط1بق 3 شقة 5 - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541485

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Maison YASA
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-بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعطشر و نتج1ت  لتجميل

- لبيع ب1لتجزئة للمالبس  لج1هزة)

و ملجشهر ت) وإكسسش ر ت  ملشضة 

و لسلع  لجلدية

و ألحذية) -تج1رة  ملالبس 

و الكسسش ر ت و لب1ز ر.

11)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 21111  -  5 شقة) (3  لحرية  لط1بق)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: يقين) سليمة   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) يقين  سليمة   لسيدة 

 9 شقة) (5 دوندرو يد  لط1بق) (،36

21111) لد ر  لبيض1ء) الر يط1ج)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أ ين)  لسيدة  شنية  لحي1ني 

عنش نه( ))ش1رع عبد  لرحيم بشعبيد)
ط1بق)3)شقة)13)ز وية زنقة بير حكيم)

21111) لد ر  لبيض1ء)  لش زيس)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821572.
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fidmbk

ARTLINK GENERALE TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fidmbk

 شرع بلقصير1 ، 16151،  شرع 

بلقصير1  ملغرب

 ARTLINK GENERALE TRAV

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 9 زنقة 

6 بشيقشر أحد ف أزرو - 53111 أزرو 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

1763

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 23) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ARTLINK GENERALE TRAV

أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 تنشعة للبن1ء)و  الستير د و  لتصدير.
 9 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة)6)بشيقشر أحد ف أزرو)-)53111 

أزرو  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (511 (:  لسيد رزوق ع1د0)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ع1د0  رزوق   لسيد 
أحد ف) صميم  بن  طريق  رت1حة 

53111)أزرو  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ع1د0  رزوق   لسيد 
أحد ف) صميم  بن  طريق  رت1حة 

53111)أزرو  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1زرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)145.
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SOCIETE NIÑOS SCHOOL 

RGB RESTAURANT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SOCIETE RGB RESTAURANT
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
RGB RESTAURANT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

عثم1ن  بن عف1ن زنقة حسن  بن 
ث1بت رقم 6 ف1س - 31111 ف1س 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.34577

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (16 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
أس1 ة) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)
2.111)حصة  جتم1عية  ن)  لر يس)
أصل)2.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))
أحمد  لغي1تي بت1ريخ)16)أبريل)2122.
به1ء) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)
6.111)حصة  جتم1عية  ن) غرن1طي)
أصل)6.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))
أحمد  لغي1تي بت1ريخ)16)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2231.
294I

fidmbk

 STE GROUPE SCOLIARE AL
QAMARIYA PRIVE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fidmbk
 شرع بلقصير1 ، 16151،  شرع 

بلقصير1  ملغرب
 STE GROUPE SCOLIARE AL
QAMARIYA PRIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 له1شمي 1 دو ر زويهر ت خنيش1ت - 
16112 خنيش1ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29117

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (23

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 STE GROUPE SCOLIARE AL

.QAMARIYA PRIVE

:) درسة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لتعليم  لخصش�شي.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- دو ر زويهر ت خنيش1ت) (1  له1شمي)

16112)خنيش1ت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: سع1د)  لسيدة  لخج1لي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: جميلة)  لسيدة  له1د1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  لخج1لي سع1د عنش نه( ))

حي) ش1رع  ملحيط  له1د1  (11 فيال)

 لفتح)11151) لرب1ط  ملغرب.

 لسيدة  له1د1 جميلة عنش نه( ))

 16121  711 رقم) تجزئة  ملج1عرة 

جرف  مللحة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة  له1د1 جميلة عنش نه( ))

 16121  711 رقم) تجزئة  ملج1عرة 

جرف  مللحة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

 1رس)2122)تحت رقم)67.

295I
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EURO ACCOUNTING HOUSE

EJJAMJI IMPORTATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

EJJAMJI IMPORTATION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية ش1رع 
 حمد  لخ1 س وزنقة ك1ربشزن بلشك 
س  لشقة 8  لط1بق  لر بع - 24111 

 لجديدة  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

19317
 22 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.EJJAMJI IMPORTATION
:) الستير د) غرض  لشركة بإيج1ز)
-) صالح  لحش سيب) و لتصدير)
-) شغ01) وتجهيز ت  لتش صل)
-) لتج1رة  لع1 ة-)  لهندسة  ملدنية)
وتركيب  الجهزة  لسمعية) تشريد 

و لبصرية وتكييف  لهش ء.
ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  حمد  لخ1 س وزنقة ك1ربشزن)
(- 8) لط1بق  لر بع) بلشك س  لشقة)

24111) لجديدة  ململكة  ملغربية.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: قشس) بدر  لدين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد ع1طف زين  لع1بدين):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بدر  لدين قشس عنش نه( ))

كدية بن) (27 تجزئة م و س ح أس)
24111) لجديدة  ململكة)  دريس)

 ملغربية.
زين  لع1بدين) ع1طف   لسيد 
عبد  لق1در) زنقة  (.399 عنش نه( ))
 24111 تجزئة  لقدس)  مل1زني 

 لجديدة  ململكة  ملغربية.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بدر  لدين قشس عنش نه( ))
كدية بن) (27 تجزئة م و س ح أس)
24111) لجديدة  ململكة)  دريس)

 ملغربية
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
18)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27738.
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Huestpower

HUEST POWER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Huestpower
 ق1 ة  ال 01  جمشعة2 

عم1رة58شقة12رحمة 2د ر بشعزة 
 لنش صر ، 27223،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
HUEST POWER شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 
 لعر ر و ش1رع اللة  لي1قشت ط1بق 
3 شقة 8 - 21251  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
536823

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 HUEST(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.POWER

:) عم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

كهرب1ئية و لسب1كة و عم01  ختلفة

تركيب وصي1نة ك1 ير ت  لحم1ية)

وبيع لشز ه1

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ز وية زنقة)

ط1بق) اللة  لي1قشت  ش1رع  و   لعر ر 

21251) لد ر  لبيض1ء)  -  8 شقة) (3

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد بدر  لهر شد1):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بدر  لهر شد1)  لسيد 

إق1 ة  ال 01  جمشعة2  عنش نه( ))

د ربشعز) (2 عم1ر58شقة12رحمة)

27223) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بدر  لهر شد1)  لسيد 

إق1 ة  ال 01  جمشعة2  عنش نه( ))

د ربشعز) (2 عم1رة58شقة12رحمة)

27223) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818111.
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AR EXPERTISE

ON OFFICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

AR EXPERTISE

 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD(ROUDANI 1ER(ETAGE(N°15

MAROC 20000 ،،  لد ر  لبيض1ء

ON OFFICE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 332،ش1رع 

إبر هيم  لرود ني ،إق1 ة  لريح1ن 

، لط1بق5 رقم 21 حي  ع1ريف  لد ر 

 لبيض1ء - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541285

 19 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ON (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.OFFICE

أنشطة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تج1رة  لعق1ر ت.

(: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

،إق1 ة) 332،ش1رع إبر هيم  لرود ني)

حي) (21 رقم) ، لط1بق5)  لريح1ن)

 ع1ريف  لد ر  لبيض1ء)-)21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8394

 1.111 (:  لسيد  نس  ملستمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  نس  ملستمد 

فرنس1)31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  نس  ملستمد 

فرنس1)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822238.

298I

CWA MOROCCO

DEUGRO MOROCCO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

CWA MOROCCO

17، زنقة  لبحتشر1 حي كشتيي، 

21161،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

DEUGRO MOROCCO شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 281 ش1رع 

 شالء يشسف،  ق1 ة  زور 3  لط1بق 

3  لشقة 17 21161  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.11224

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تعيين) (2122 ين1ير) (21  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 KRETSCHMER( Berthold

Hermann Georg)كمسير وحيد

تبع1 إلق1لة  سير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818884.
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FIDURAK

LKX CONCEPT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
LKX CONCEPT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب رقم 
4، 223  لحي  لصن1عي سيد1 غ1نم، 

 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124881
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (24
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LKX (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CONCEPT SARL
:) ق1ولة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

بن1ء)و أشغ01  ختلفة.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
223) لحي  لصن1عي سيد1) (،4 رقم)
41111) ر كش) (- غ1نم،) ر كش)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 111 (: أب1ر1  لسعدية)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد بشصمر يشنس):)151)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد بشصمر حسن):)151)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 151 (: فيصل) بشصمر   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 151 (:  لسيد بشصمر عبد  لعلي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 151 (:  لسيد بشصمر نشر  لدين)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد بشصمر  رو ن):)151)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة أب1ر1  لسعدية عنش نه( ))
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
عنش نه( )) يشنس  بشصمر   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
عنش نه( )) حسن  بشصمر   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
عنش نه( )) فيصل  بشصمر   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
عبد  لعلي) بشصمر   لسيد 
عنش نه( ))223) لحي  لصن1عي سيد1)
41111) ر كش) غ1نم،) ر كش)

 ملغرب.
نشر  لدين) بشصمر   لسيد 
عنش نه( ))223) لحي  لصن1عي سيد1)
41111) ر كش) غ1نم،) ر كش)

 ملغرب.
عنش نه( )) بشصمر  رو ن   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) يشنس  بشصمر   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب
عنش نه( )) حسن  بشصمر   لسيد 
غ1نم،) سيد1  223) لحي  لصن1عي 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب
نشر  لدين) بشصمر   لسيد 
عنش نه( ))223) لحي  لصن1عي سيد1)
41111) ر كش) غ1نم،) ر كش)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135186.
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FLASH ECONOMIE

LIMITLESS CALL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

LIMITLESS CALL

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

  قره1  إلجتم1عي: 117 زنقة  بن 

 نير إق1 ة  لزرق1ء. لط1بق 2 رقم 18 

 ملع1ريف -  لد ر  لبيض1ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539723

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد

LIMITLESS CALL:تسمية)  

 لشركة

نش1ط) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ركز  التص01)؛

 سؤو0  لزبن1ء)، لبريد  إللكتروني)

خ1رجية) بمص1در  ،) الستع1نة 

لعالق1ت  لزبن1ء)،، لشر كة)،) لخد ة)

،)خد ة  لزبن1ء)،)أس1سي1ت عالق1ت)

 لزبن1ء)،) لدردشة

تسشيق عبر  له1تف؛

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)117)زنقة)

 بن  نير  ق1 ة  لزرق1ء. لط1بق)2)رقم)

18) ملع1ريف)-) لد ر  لبيض1ء

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي):

 BEN-MENSAH ) لسيد)

KWAME

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1111

للحصة.



8395 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة):

 BEN-MENSAH  لسيد)
KWAME

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)539723
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PME CONSULTING GROUP

STRONG BOIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
13 إق1 ة  ملشحدين ش1رع  صر م ج 

ف1س ، 31111، ف1س  ملغرب
STRONG BOIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  تجر 

ب1لط1بق  لسفلي  لقطعة 31 تجزئة 
 لبركة بنسشدة - 31111 ف1س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72353
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.STRONG BOIS
تشزيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و ألشغ01) ب1لتقسيط   ش د  لبن1ء)
 ملختلفة وبصفة ع1 ة كل  لعملي1ت)
وغير  لعق1رية) و لعق1رية   لتج1رية 
و مل1لية  ملتعلقة بصفة  ب1شرة أو غير)

 ب1شرة ب1لهدف  ملذكشر أعاله.
:) تجر) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة) (31 ب1لط1بق  لسفلي  لقطعة)
 لبركة بنسشدة)-)31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (211 (:  لسيد  حمد زك1غ)

بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (211 (: زك1غ) علي   لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة).

 211 (: زك1غ) عبد  لرحيم   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 71 (:  لسيد عبد  لش حد يحي1و1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

211)حصة) (:  لسيد يشسف زك1غ)

بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (131 (: زك1غ) أ ين   لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد زك1غ عنش نه( ))رقم)

1)عم1رة)32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

31111)ف1س  ملغرب.
رقم) عنش نه( )) زك1غ  علي   لسيد 

 31111 33)تجزئة  لبركة حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.

 لسيد عبد  لرحيم زك1غ عنش نه( ))
حي  ملسيرة) تجزئة  أل 1ن  (33 رقم)

31111)ف1س  ملغرب.
يحي1و1) عبد  لش حد   لسيد 

حي  لقدس بنسشدة) (244 عنش نه( ))

31111)ف1س  ملغرب.
 لسيد يشسف زك1غ عنش نه( ))رقم)

 31111 33)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.
رقم) عنش نه( )) زك1غ  أ ين   لسيد 

 31111 32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد زك1غ عنش نه( ))رقم)

1)عم1رة)32)تجزئة  أل 1ن حي  ملسيرة)

31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1898.
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FLASH ECONOMIE

STUDIO N

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STUDIO N

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حدـ  رأسم1له1 

100.000،00 درهم

 POINT DU نف1  لد ر  لبيض1ء  

JOUR  قره1  لرئي�شي 6 

تأسيس

بت1ريخ) عرفي  عقد  بمشجب 

تحرير  لق1نشن) تم  (07/04/2022

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة بشريك و حد و  لتي تحمل)

 ملش صف1ت  لت1لية

 لتسمية  لتج1رية)=)ستشديش ن

 ملشضشع  الجتم1عي)=) ركز تجميل)

–بيع لش زم  لتجميل)

 ملقر  الجتم1عي)=)6)بشن د1 جشر)

 نف1  لد ر  لبيض1ء

 ملدة  لق1نشنية)=)99)سنة

درهم) (100.000،00 رأسم1له1) (

 قسمة ك1لت1لي

سهم) (1111 س1رة) عزير   لسيدة 

 ن فئة)111)درهم)

ستسير  ن) =) لشركة   لتسيير)

طرف كل  ن  لسيدة عزير س1رة ملدة)

غير  حدودة

 11 :)تبتدئ في)  لسنة  الجتم1عية)

دجنبر  ن نفس) (31 ين1ير و تنتهي في)

 لسنة)

في) تم  لشضع  لق1نشني 

ب1ملحكمة  لتج1رية) (20/04/2022

 821789 رقم) تحت  ب1لد ر  لبيض1ء)

رقم  لسجل  لتج1ر1)541755 .

313I

FLASH ECONOMIE

MAZIHA TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MAZIHA TRANS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 
 لشف1ء  لط1بق 4  لشقة 18 زنقة 
 لبريد بيشكرى - 81111  نزك1ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
25991

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MAZIHA TRANS
نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع على حس1ب  لغير
عم1رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة) (18 4) لشقة)  لشف1ء) لط1بق)
81111) نزك1ن) (- بيشكرى)  لبريد 

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة أسم1ء) شحي ب1قي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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ب1قي) أسم1ء) شحي   لسيدة 
211111سكن) عنش نه( )) شروع)
رقم)118)حي  رك1نة)81111) يت  لش0)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ب1قي) أسم1ء) شحي   لسيدة 
211111سكن) عنش نه( )) شروع)
رقم)118)حي  رك1نة)81111) يت  لش0)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)791.
314I

G.MAO.CCF

STE SMILE DESIGNERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SMILE DESIGNERS شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 6 

إق1 ة  لش حة زنقة  لته1 ي  له1رو�شي 
حي بدر ف1س رقم 6 إق1 ة  لش حة 

زنقة  لته1 ي  له1رو�شي حي بدر ف1س 
31111 ف1س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.49983
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)26)أكتشبر)2121)تقرر حل)
شركة) (STE SMILE DESIGNERS
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
زنقة  لته1 ي) إق1 ة  لش حة  (6 رقم)
إق1 ة) (6  له1رو�شي حي بدر ف1س رقم)
حي) زنقة  لته1 ي  له1رو�شي   لش حة 
بدر ف1س)31111)ف1س  ملغرب نتيجة)

لتشطيب).

و عين:
 لسيد(ة)) لحسن  لعر قي)
و عنش نه( )) ق1 ة  لش حة)  لحسيني 
رقم زنقة  لته1 ي  له1رو�شي حي بدر)
ف1س  ملغرب كمصفي) (31111 ف1س)

(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
 6 وفي رقم) (2121 أكتشبر) (26 بت1ريخ)
 ق1 ة  لش حة زنقة  لته1 ي  له1رو�شي)
6) ق1 ة  لش حة) رقم) ف1س  بدر  حي 
زنقة  لته1 ي  له1رو�شي حي بدر ف1س)

31111)ف1س  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية بف1س بت1ريخ)15)نشنبر)2121 

تحت رقم)5106/021.
315I

FLASH ECONOMIE

 ELYSEE CLOTHES«
SHOPPING STORE » ECSS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ELYSEE CLOTHES SHOPPING
»STORE » ECSS

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

  قره1  إلجتم1عي: 24 ش1رع  رس 
 لسلط1ن  لط1بق 1  لشقة رقم 3 - 

 لد ر  لبيض1ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

529781
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد
 ELYSEE CLOTHES SHOPPING

STORE » ECSS«:تسمية  لشركة
تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لتجزئة في  ملت1جر  ملتخصصة
بيع  ملالبس) ؛)  ملالبس  لج1هزة)

و الكسسش ر ت للرج01 و لنس1ء

24)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 رس  لسلط1ن  لط1بق)1) لشقة رقم)

3)-) لد ر  لبيض1ء
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة
 21.111 رأسم01  لشركة:) ; بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي
 Rémy’ Serge ) لسيد)

LOUMBANGOYE
درهم) (111 بقيمة) حصة  (211

للحصة
 Rémy’ Serge  لتسيير  لسيد)

 LOUMBANGOYE
ب1ملركز) تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1لد ر  لبيض1ء) لالستثم1ر   لجهش1 

بت1ريخ)13)ين1ير)2122
316I

 SOUALEM DE PROMOTION ET

CONSTRUCTION

 SOUALEM DE
 PROMOTION ET

CONSTRUCTION SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 SOUALEM DE PROMOTION ET
CONSTRUCTION

47 زنقة  صطفى  ملنفلشطي  نطقة 
غشتيي  لد ر لبيض1ء ، 21111، 

CASABLANCA MAROC
 SOUALEM DE PROMOTION ET
CONSTRUCTION SARL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 47 
زنقة  صطفى  ملنفلشطي  نطقة 
غشتيي  لد ر لبيض1ء - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.541415

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 25) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
شريك. نشر  بر هيمي) وف1ة   1يلي:)
تبع1) على  لشرتة  حصصه  تشزيع  و 
17) كتشبر) في) لرسم  الر ثة  ملؤرخ 

ال ية) ب1لشكل  التي: لسيدة  (2117

سرين) حصة,) لسيدة  شبيشب63)

حصة,) لسيد  شرف) (71  بر هيمي)

حصة,) لسيد  كرم) (141  بر هيمي)

141)حصة,) لسيدة   ينة)  بر هيمي)

 لفن)84)حصة

على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 

و) شريك.  ينة  لفن  وف1ة   1يلي:)

تبع1) على  لشرتة  حصصه1  تشزيع 

يشنيش) في11) لرسم  الر ثة  ملؤرخ 

:)  لسيدة وف1ء) ب1لشكل  التي) (2121

رشيدة) 15حصة,) لسيدة   بر هيمي)

, لسيد  لسعيد) حصة) (15  بر هيمي)

سرين) حصة, لسيدة  (29  بر هيمي)

حصص,) لسيد  شرف) (5  بر هيمي)

حصص,) لسيد  كرم) (11  بر هيمي)

 بر هيمي)11)حصص

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 15 وف1ء) بر هيمي) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن أصل)15)حصة)

(ة)) لسعيد  بر هيمي) لف1ئدة  لسيد)

تفشيت) (.2122 25) 1رس) بت1ريخ)
 لسيد)(ة))رشيدة  بر هيمي)15)حصة)

 جتم1عية  ن أصل)15)حصة لف1ئدة)

 لسيد)(ة)) لسعيد  بر هيمي ت1ريخ)21 

ين1ير)2122

على) ينص  4:) لذ1  رقم) قر ر 

و) تسمية  لشركة  تغيير  تم   1يلي:)

للشركة) تحشيل  لشكل  لق1نشني 

(« إلى) (« (SCI »ESSAADA  ن)

 SOUALEM DE PROMOTION ET

CONSTRUCTION S.A.R.L

قر ر رقم)5:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي) تم 
زنقة  حمد) (6 رقم) (« للشركة  ن)

21111) لد ر) (-  لف1�شي تجزئة  ملن1ر)
زنقة) (47 رقم) (« إلى)  لبيض1ء) ملغرب«)

(-  صطفى  ملنفلشطي  نطقة غشتيي)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«.

قر ر رقم)6:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تم تعيين  لسيد  شرف  بر هيمي و)

بمشجب)  لسيد  لسعيد  بر هيمي 

 لق1نشن كمسيرين لفترة غير  حددة)

للشركة.
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وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)
رأسم01  لشركة) تحديد  بلغ  تم 
بم1ئة ألف درهم)111.111,11(حصة)
لكل  نه1) (درهم  (111) بقيمة  1ئة)
ال ية) كت1لي  لسيدة  و خصصة  (،
سرين) حصة,) لسيدة  (63 شبيشب)
حصة,) لسيد  شرف) (76  بر هيمي)
حصة,) لسيد  كرم) (151  بر هيمي)
 بر هيمي)151)حصة,) لسيد  لسعيد)

 بر هيمي)559)حصة)
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
رقم) للشركة   ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
47)زنقة  صطفى  ملنفلشطي  نطقة)
21111) لد ر  لبيض1ء) (- غشتيي)

 ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821388.

317I

FLASH ECONOMIE

ANADRIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ANADRIVE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

ت1 غ1رت قي1دة  ورير - 81111  ك1دير 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
51187

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ANADRIVE
كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ت1 غ1رت قي1دة  ورير)-)81111) ك1دير)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(:  لسيدة  لسعدية  يت  لحش)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  لسعدية  يت  لحش)
حي) (291 رقم) (14 بلشك) عنش نه( ))

 لشف1ء)81111) ك1دير  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لسعدية  يت  لحش)
حي) (291 رقم) (14 بلشك) عنش نه( ))

 لشف1ء)81111) ك1دير  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119285.

318I

CABINET BAHMAD

HOCEIMA INVESTMENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إق1 ة  ر كش بالز  عم1رة د 1 شقة 
ب 21  لط1بق  لث1ني جليز  ر كش 
إق1 ة  ر كش بالز  عم1رة د 1 شقة 
ب 21  لط1بق  لث1ني جليز  ر كش، 

41111،  ر كش  ملغرب
 HOCEIMA INVESTMENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب رقم 
2 في  ليمين، شقة رقم 6، ز وية زنقة 
ط1رق  بن زي1د و  بن ع1ئشة، إق1 ة 
 كس01 سيشر، عم1رة 18، - 41111 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

184887
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HOCEIMA INVESTMENTS
صن1عة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملشروب1ت.
:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
6،)ز وية) 2)في  ليمين،)شقة رقم) رقم)
ع1ئشة،) و  بن  زي1د  زنقة ط1رق  بن 
(- (،18 عم1رة) سيشر،) إق1 ة  كس01 

41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بشسكشت�شي)  لسيد  لعي1�شي 
س01) ش1رع  سيل�شي  (3 عنش نه( ))
شيشير م)33 4)ر ن صندوق  لبريد س)

ه)1)شيستر  نجلتر .
 لسيد  دم بشسكشت�شي عنش نه( ))
 33 سيل�شي ش1رع س01 شيشير م) (3
4)ر ن صندوق  لبريد س ه)1)شيستر)

 نجلتر .
 لسيدة لين بشسكشت�شي عنش نه( ))
 33 سيل�شي ش1رع س01 شيشير م) (3
4)ر ن صندوق  لبريد س ه)1)شيستر)

 نجلتر ).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشسكشت�شي)  لسيد  لعي1�شي 

س01) ش1رع  سيل�شي  (3 عنش نه( ))

شيشير م)33 4)ر ن صندوق  لبريد س)

ه)1)شيستر  نجلتر 

 لسيد  دم بشسكشت�شي عنش نه( ))

 33 سيل�شي ش1رع س01 شيشير م) (3

4)ر ن صندوق  لبريد س ه)1)شيستر)

 نجلتر 

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135189.

319I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MAGHREB TAMOUINE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

MAGHREB TAMOUINE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 251 
 حج  حمد  لس1دس - -  لعيشن 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

. 22895

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

حصة  ن حصص) (166 تم تفشيت)

عثم1ن) طرف  لسيد   لشركة  ن 

طر شنية  لى  لسيد رشيد طر شنية)

حصة  ن حصص) (167 تم تفشيت)
طرف  لسيد  نصشر)  لشركة  ن 

ملب1ركي  لى  لسيد رشيد طر شنية بعد)

حصص) عملية  لتفشيت  صبحت 

طر شنية) عثم1ن  (: ك1لت1لي)  لشركة 

 333 ملب1ركي) ،) نصشر  حصة) (334
حصة)،)رشيد طر شنية)333)حصة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
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على) ينص  1:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)تغيير  ملقر  الجتم1عي  ن  ملقر)
حي) (41 رقم) تشقند  ش1رع  (:  لقديم)
 لتع1ون  لعيشن  لى  ملقر  لجديد رقم)
251) حج  حمد  لس1دس  لعيشن)
تم) بحيث  نش1ط  لشركة  تشسيع 
و لهندسة) نش1ط  لبن1ء) (:  ض1فة)
 ملدنية و لتهيئة  لعمر نية وحفر  الب1ر)
تم) و لصن1عية  و الق1 1ت  لسكنية 
طر شنية) عثم1ن  ب1لسيد   الحتف1ظ 

كمسيير للشركة)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1118/2022.
311I

fidlouk

JOURI PRODUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidlouk
 av 20 aout(ksar(el(kebir ، 216

92150، ksar(el(kebir(maroc
jouri production شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي سيد1 

 لك1 ل درب 6 رقم 69  لط1بق  الو0 
- 92151  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
3339

 21 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 jouri (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.production
:) نت1ج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 عم01 فنية و فالم وث1ئقية.
سيد1) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
69) لط1بق  الو0) 6)رقم)  لك1 ل درب)

- 92151) لقصر  لكبير  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

عص1م) عفيف   لسيد  لعر ئ�شي 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
 511 (: عثم1ن)  لسيد  لدوخي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عص1م) عفيف   لسيد  لعر ئ�شي 
عنش نه( ))حي  الندلسم   زنقة)1)رقم)

13 92151) لقصر  لكبير  ملغرب.
عنش نه( )) عثم1ن   لسيد  لدوخي 
ش1رع عبد  لعزيز  مل1�شي بلشك)28)رقم)

52 92111) لعر ئش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عص1م) عفيف   لسيد  لعر ئ�شي 
عنش نه( ))حي  الندلسم   زنقة)1)رقم)

13 92151) لقصر  لكبير  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)96.

311I

SOCIETE NIÑOS SCHOOL 

SOCIETE NIÑOS SCHOOL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOCIETE NIÑOS SCHOOL
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
 SOCIETE NIÑOS SCHOOL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 81 
تجزئة  بن شقرون  لط1بق  لسفلي - 

31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72377

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SOCIETE NIÑOS SCHOOL

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 Enseignement maternel et

primaire

.coaching

 81 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

تجزئة  بن شقرون  لط1بق  لسفلي)-)

31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة شيم1ء) لرحمي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (: شيم1ء) لرحمي)  لسيدة 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة شيم1ء) لرحمي عنش نه( ))

ش1رع  بن) (14 76) لشقة) عم1رة)

خلدون م ج  كن1س)51111) كن1س)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة شيم1ء) لرحمي عنش نه( ))

ش1رع  بن) (14 76) لشقة) عم1رة)

خلدون م ج  كن1س)51111) كن1س)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2181.

312I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE BATISENS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتم1نية سبع عيشن

ش1رع  لحسن) (46 رقم) نشر   حي 

 لث1ني

سبع عيشن  كن1س

»SOCIETE BATISENS »SARL

شركة  حدودة  ملسؤولية ش.م.م)

ر سم1له1)11 111 111)درهم

 يت  يدير بشبد 1ن سبع عيشن)

 21399 رقم  لسجل  لتج1ر1)

بمكن1س

تعيين) و  للشركة  فسخ  سبق 

 ملصفي)

في) بمشجب  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

2122)و  ملسجل بت1ريخ15  19)فبر ير)

فبر ير2122)قرر  لجمع  لع1م)

 الستثن1ئي  1 يلي.)

عن  لفسخ  ملسبق)  إلعالن 

لشركة

 SOCIETE BATISENS(ش م م(«(»

سي1ر  لخضير  لح1 ل) و لسيد  (

تعيين) (Z47785 لبط1قة  لتعريف)

عبدهللا  لح1 ل) ص1لح  بن   لسيد 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية رقم-)

 D114417 للشركة) كمصفيين 

 لشطنية

تعين  ملقر  الجتم1عي  يت  يدير)

بشبد 1ن سبع عيشن))

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 

تحت) 21) بريل2122) يشم) بمكن1س 

رقم)128

313I
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FLASH ECONOMIE

ENYKS CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ENYKS CONSULTING شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 411 ش1رع 
 لزرقطشني  ق1 ة حم1د  لشقة 11 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541175

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ENYKS(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.CONSULTING
(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

- إلستش1رة
-) ملس1عدة  لتشغيلية

- ملش1ركة
و لدور ت) تنظيم  لندو ت  (-

 لتدريبية و لفع1لي1ت
-)جميع  ألعم01  لتنظيمية

-) لسمسرة.
 411 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  لزرقطشني  ق1 ة حم1د  لشقة)

11 - 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

111)حصة) (:  لسيدة نه01 علش1)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) علش1  نه01   لسيدة 
ف) عم1رة   ق1 ة  ملمر ت  لبحرية 
شقة)8)عين  لذئ1ب  نف1)21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) علش1  نه01   لسيدة 
ف) عم1رة   ق1 ة  ملمر ت  لبحرية 
شقة)8)عين  لذئ1ب  نف1)21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)14651.
314I

FLASH ECONOMIE

NEW RESIDENCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

شركة  دڢيسكشم
NEW RESIDENCE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تصفية وحل  لشركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)
06/04/0222)قرر شرك1ء)شركة نيش)
غيزيدونس ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
درهم،) قره1) (311111.11 رأسم1له1)
 الجتم1عي)14،)ش1رع  حمد لعرو�شي)

 لد ر  لبيض1ء) 1 يلي:
-)تصفية وحل  لشركة.)

شتريت) د فيد  تعيين  لسيد  (-
رقم) للبط1قة  لشطنية  ،) لح1 ل 
سيد1) ب5) و لس1كن  (، (B321641
تجزئة  ملن1ر،) لد ر  لبيض1ء,) بنشر،)

كمصفي للشركة.
ش1رع) (،14 -) كتب  لتصفية:)

 حمد لعرو�شي  لد ر  لبيض1ء
كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 
ب1لد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 
تحت) (20/04/2022 بت1ريخ)  لبيض1ء)

رقم)821878
315I

CABINET BAHMAD

PALMARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

CABINET BAHMAD
إق1 ة  ر كش بالز  عم1رة د 1 شقة 
ب 21  لط1بق  لث1ني جليز  ر كش 
إق1 ة  ر كش بالز  عم1رة د 1 شقة 
ب 21  لط1بق  لث1ني جليز  ر كش، 

41111،  ر كش  ملغرب
PALMARA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي فيرم 
بشرحيم، د ئرة  لحشز ت1ركة - 

41111  ر كش  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.29155

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2121 أكتشبر) (15 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عبد  له1د1) (ة)) تفشيت  لسيد)
علمي أفيال0)7.371)حصة  جتم1عية)
 ن أصل)7.371)حصة لف1ئدة  لسيد)
(ة))خ1لد بنشقرون بت1ريخ)15)أكتشبر)

.2121
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135154.

316I

fidustade

 AIN TAOUJDATE
ENVIRONNEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fidustade
 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 31

، 20000، casablanca(maroc
 AIN TAOUJDATE

ENVIRONNEMENT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 زنقة 
بليدة حي  ملستشفي1ت  لد ر  لبيض1ء 

- 21513  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541681

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

تسمية  لشركة  تبشعة)

بمختصر) عند  إلقتض1ء)

 AIN TAOUJDATE (: تسميته1)

.ENVIRONNEMENT

:) لتدبير) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملفشض للنف1ي1ت
زنقة) (11 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بليدة حي  ملستشفي1ت  لد ر  لبيض1ء)

- 21513) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 621.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 2.118 (: سعيد)  لسيد  بروك 

حصة بقيمة)211.811)درهم للحصة)

حصة) (931 (: أحمد)  لسيد  بروك 

بقيمة)93.111)درهم للحصة).

 CASA TECHNIQUE :  لشركة)

3.162)حصة بقيمة)316.211)درهم)

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سعيد   لسيد  بروك 
سيد1) (74 رقم) (1 كشلين) ال  تجزئة 

21521) لد ر  لبيض1ء)  عروف)

 ملغرب.

عنش نه( )) أحمد   لسيد  بروك 

نش صر)27182)نش صر  ملغرب.

 CASA TECHNIQUE  لشركة)

 LAAYAYSAA عنش نه( ))

 NOUACEUR, ROUTE 114, KM

24511 24.511) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) سعيد   لسيد  بروك 

سيد1) (74 رقم) (1 كشلين) ال  تجزئة 

21521) لد ر  لبيض1ء)  عروف)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821779.

317I

FLASH ECONOMIE

DON RAMOS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

شركة  دڢيسكشم

DON RAMOS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تصفية وحل  لشركة

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ بت1ريخ)

06/04/0222)قرر شرك1ء)شركة دون)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ر  شس 

درهم،) قره1) (91111.11 رأسم1له1)

11)ش1رع  لحرية؛) لط1بق)  الجتم1عي)

3،)رقم)5) لد ر  لبيض1ء) 1 يلي:

-)تصفية وحل  لشركة.)

شتريت) د فيد  تعيين  لسيد  (-

رقم) للبط1قة  لشطنية  ،) لح1 ل 

سيد1) ب5) و لس1كن  (، (B321641

تجزئة  ملن1ر،) لد ر  لبيض1ء,) بنشر،)

كمصفي للشركة.

ش1رع) (11 -) كتب  لتصفية:)

5) لد ر) رقم) (،3  لحرية؛) لط1بق)

 لبيض1ء.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

ب1لد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

تحت) (20/04/2022 بت1ريخ)  لبيض1ء)

رقم)821877
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FIDCOFISC

STMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

STMI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  مر 
كستيس رقم 18 لط1بق 4 

 لشقة رقم 5 سيد1  لبرنش�شي 
 لد ر لبيض1ء - 21611  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.419925

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)12) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
 4 18 لط1بق) رقم) كستيس  » مر 
سيد1  لبرنش�شي) (5 رقم)  لشقة 
21611) لد ر لبيض1ء)  لد ر لبيض1ء)-)
» ق1 ة  لي1سمين  لجزء) إلى)  ملغرب«)
2) لشقة) عم1رة) (1 3) ملجمشعة)
(- 1سيد1  لبرنش�شي  لد ر  لبيض1ء)

21611) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822137.
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FIDCOFISC

STMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA(MAROC

STMI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  مر 
كستيس رقم 18 لط1بق 4  لشقة 
رقم 5 سيد1  لبرنش�شي - 21611 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.419925

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

رفع) تم  (2122 12) 1رس) في)  ملؤرخ 
رأسم01  لشركة بمبلغ قدره)»11.311 

درهم«) (1.111.111« أ1  ن) درهم«)

(: عن طريق) درهم«) (1.311.111« إلى)

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822137.
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FIDCOFISC

STMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

FIDCOFISC

 Bernoussi(Hay(al(qods(RES

 feddane(el(baraka(imm 11 n 7 ،

20610، CASABLANCA(MAROC

STMI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  مر 

كستيس رقم 18 لط1بق 4  لشقة 
رقم 5 سيد1  لبرنش�شي - 21611 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.419925

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 12) 1رس) في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (288.711« قدره)

»1.111.111)درهم«)إلى)»1.311.111 

إجر ء) ق1صة) (: طريق) عن  درهم«)

 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822137.

321I

fisc(orient

MELHAY CONSTRUCTIONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

fisc(orient

ش1رع  دريس  الكبر عم1رة ملنشر 

 لط1بق  الو0 رقم 1 ، 61111، 

وجدة  ملغرب

 MELHAY CONSTRUCTIONS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة بن 

خير ن زنقة ب23  لرقم 41 - 61111 

وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.21415

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 18) 1رس) في)  ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 MELHAY ذ ت  لشريك  لشحيد)

CONSTRUCTIONS) بلغ رأسم1له1)

درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) (99

ب23) لرقم) زنقة  خير ن  بن  تجزئة 

- 61111)وجدة  ملغرب نتيجة 0)  41

:)غي1ب  لنش1ط.

و حدد  قر  لتصفية ب تجزئة بن)

خير ن زنقة ب23) لرقم)41 - 61111 

وجدة  ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد(ة)) صطفى  لح11 

كنفشدة) لخلشفيين  دو ر  عنش نه( ))

(ة)) جر دة  ملغرب كمصفي) (64551

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (11 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1219.

322I
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TRAVELSHIP

LAVO BIASI EL KHATTARI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SACOFI

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc

 LAVO BIASI EL KHATTARI

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 67 زنقة 

عزيز بال0 ط1بق  لت1ني رقم 3 

 ملع1ريف  لبيض1ء  لبيض1ء 21311 

 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

395339

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2118 فبر ير) (16

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LAVO (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.BIASI EL KHATTARI

- لنج1رة) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

و لتج1رة في  ألملنيشم و 1 ش1به ذلك

وتصليح  لسي1ر ت) -بيع 

و لدر ج1ت  لن1رية

غير) و أل تعة  -نقل  لبض1ئع 

 ملصحشبة ب1آلخرين.

 67 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 3 زنقة عزيز بال0 ط1بق  لت1ني رقم)

 21311  ملع1ريف  لبيض1ء) لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 DE BIASI EGIDIO :  لسيد)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 DE BIASI EGIDIO  لسيد)

إيط1لي1) بشرتش  1نتشف1نش  عنش نه( ))

111) 1نتشف1نش  يط1لي1).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 DE BIASI EGIDIO  لسيد)

إيط1لي1) بشرتش  1نتشف1نش  عنش نه( ))

111) 1نتشف1نش  يط1لي1)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2118)تحت رقم)11657478.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOCIÉTÉ DE
 CONSTRUCTION ET DE

GESTION LOCATIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش1رع  شال1  لحسن  ق1 ة  لبردعي 

عم1رة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتش1، 41111،  ر كش  ملغرب

 SOCIÉTÉ(DE(CONSTRUCTION

 ET DE GESTION LOCATIVE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي س1حة 

 لحرية ش1رع  شال1  لحسن  ق1 ة 

 لبردعي رقم 12 جيليز - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124759

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 SOCIÉTÉ( DE( CONSTRUCTION

.ET DE GESTION LOCATIVE

:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

أعم01 أو إنش1ء ت  تنشعة)،

ت1جر تجزئة ملش د  لبن1ء)،

تأجير  ملعد ت أو  آلالت)،.

س1حة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  شال1  لحسن  ق1 ة)  لحرية 

 41111 (- جيليز) (12 رقم)  لبردعي 

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: كمشت) بدر  يت   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بدر  يت كمشت عنش نه( ))

 26  ق1 ة كشر 1 كشلف سيتي بلشك)

41111) ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بدر  يت كمشت عنش نه( ))

 26  ق1 ة كشر 1 كشلف سيتي بلشك)

41111) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134977.
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CONCILIUM EXPERTISE

THEOLYS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة  ش�شى  بن نصير،  لط1بق 

 لخ1 س، شقة رقم ،18 غشتيي  لد ر 

 لبيض1ء ، 21161،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

THEOLYS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7، فض1ء 

 لسع1دة ،  لسشي�شي ،  لرب1ط - 

11171  لرب1ط  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.48931

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تعيين) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد(ة))  زيل)

 بر هيم كمسير وحيد

تبع1 إلق1لة  سير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124112.
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)شرف1و1 رشيدة

بيشلشكس ر ش وشرك1ئه1 

 BIOLUX RACH & ASSOCIES

»BRA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شرف1و1 رشيدة

دي1ر  لرحمة ج 2 عم1رة 18  لرقم 12 

د ر بشعزة ، 27223،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

 BIOLUX 1بيشلشكس ر ش وشرك1ئه

RACH & ASSOCIES »BRA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 
 لفتح217 ، ش1رع إبر هيم  لرود ني 

 مدد  لط1بق  ألو0  لرقم 3. - 
21231  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541363

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 BIOLUX وشرك1ئه1) ر ش  بيشلشكس 

.RACH(&(ASSOCIES(»BRA
يتجلى) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
أو) لنفسه1  سش ء)  شضشع  لشركة 
لحس1ب غيره1 في  ملغرب أو  لخ1رج في)

 1يلي):)
*)شر ء)وبيع  نتج1ت  لتنظيف،

حلش0) وتشزيع  وبيع  شر ء) (*
 لنظ1فة.

*) لتنظيف،
*) العم01  ملنزلية،)

*) لتج1رة،
* لتصنيع  تنشع،
*) ستر د وتصدير.

وبشكل ع1م جميع  ملع1 الت) (* (
و مل1لية) و لصن1عية   لتج1رية 
و لعق1ر ت  ملتعلقة بشكل  ب1شر أو)
أعاله) ب1ألشي1ء) ملذكشرة  غير  ب1شر 
تحقيقه1) تعزز  يحتمل  ن  أو  لتي 
لتسهيل  لتنفيذ) وتطشيره1  و ألرجح 

و لتطشير.
إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع إبر هيم  لرود ني) (،  لفتح217)
 مدد  لط1بق  ألو0  لرقم)3. - 21231 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (: شرف1و1) رشيدة   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة رشيدة شرف1و1 عنش نه( ))

دي1ر  لرحمة ج)2)عم1رة)18) لرقم)12 

27223) لد ر  لبيض1ء) بشعزة) د ر 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة رشيدة شرف1و1 عنش نه( ))

دي1ر  لرحمة ج)2)عم1رة)18) لرقم)12 

27223) لد ر  لبيض1ء) بشعزة) د ر 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821441.
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NORD SUD MANAGEMENT

CECE’S KITCHEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

C.E.M.E.X

92، شـــ1رع  لزرقطـــشني  لشقة رقم 

5، جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

CECE’S KITCHEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 218 

 ملنطقة  لصن1عية سيد1 غ1نم 

 كتب رقم 4 ب  لطريق  ن آسفي 

إلى  ر كش - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

118547

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 يشليشز) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 CECE’S(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.KITCHEN
قهشة,) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
وخد 1ت  لتمشين) تقديم  لطع1م 

 ملتنقلة,) لكحش0..
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)218 
غ1نم) سيد1   ملنطقة  لصن1عية 
 كتب رقم)4)ب  لطريق  ن آسفي إلى)

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة وجد ن بلقزيز عنش نه( ))

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة وجد ن بلقزيز عنش نه( ))

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
شتنبر) (16 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2121)تحت رقم)127592.

327I

NORD SUD MANAGEMENT

DEAL FISHERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O(Centre(d’affaires(ebusiness,

lot 43 b  ملنطقة  لصن1عية، 
91111، طنجة  ملغرب

DEAL FISHERS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ري1ض 

 ألندلس 1,  لدور  ألر�شي - 91111 
طنجة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.112551

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 14) 1رس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 DEAL FISHERS  لشريك  لشحيد)
 بلغ رأسم1له1)51.111)درهم وعنش ن)
 ,1  قره1  إلجتم1عي ري1ض  ألندلس)
 لدور  ألر�شي)-)91111)طنجة  ملغرب)

نتيجة 0):)أز ة إقتص1دية.
(- و حدد  قر  لتصفية ب طنجة)

91111)طنجة  ملغرب.)
و عين:

 Yonas Arnold  لسيد(ة))
طنجة) عنش نه( )) و  (KUSTERS
(ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252976.

328I

فيطر سكش

شركة برايت فيوتر سكول 
للتعليم الخاص

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

فيطر سكش
رقم 38 زنقة 16 نشنبر شقة رقم 
1 ف1س  ملدينة  لجديدة ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
شركة بر يت فيشتر سكش0 للتعليم 

 لخ1ص شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ك1تب 
 رينة  لط1بق  لت1لت  كتب 19 
ش1رع عبد لكريم بنجلشن ف1س 
 ملدينة  لجديدة ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72349

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (26
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)
بر يت فيشتر سكش0 للتعليم  لخ1ص.

:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج1ز)
للتعليم  لخ1ص.

:) ك1تب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 رينة  لط1بق  لت1لت  كتب)19)ش1رع)
ف1س  ملدينة) بنجلشن  عبد لكريم 
 لجديدة ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  بشزيد زكري1ء):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  بشزيد  حمد):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 111 (:  لسيد  بشزيد عبد لعظيم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
111)حصة) (:  لسيد  بشزيد سعد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 111 (:  لسيد  بشزيد  سم1عيل)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) زكري1ء)  لسيد  بشزيد 
ش1رع  لد ر) حي  ال ل  (138 رقم)
ف1س) (31111 طريق صفرو)  لبيض1ء)

 ملغرب.
عنش نه( ))  لسيد  بشزيد  حمد 
ش1رع  لد ر) حي  ال ل  (138 رقم)
ف1س) (31111 طريق صفرو)  لبيض1ء)

 ملغرب.
عبد لعظيم)  لسيد  بشزيد 
حي  ال ل ش1رع) (138 رقم) عنش نه( ))
 31111 طريق صفرو)  لد ر  لبيض1ء)

ف1س  ملغرب.

 لسيد  بشزيد سعد عنش نه( ))رقم)

حي  ال ل ش1رع  لد ر  لبيض1ء) (138

طريق صفرو)31111)ف1س  ملغرب.

 لسيد  بشزيد  سم1عيل عنش نه( ))

ش1رع  لد ر) حي  ال ل  (138 رقم)

ف1س) (31111 طريق صفرو)  لبيض1ء)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) زكري1ء)  لسيد  بشزيد 

ش1رع  لد ر) حي  ال ل  (138 رقم)

ف1س) (31111 طريق صفرو)  لبيض1ء)

 ملغرب

عنش نه( ))  لسيد  بشزيد  حمد 

ش1رع  لد ر) حي  ال ل  (138 رقم)

ف1س) (31111 طريق صفرو)  لبيض1ء)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1896.
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cabinet(comptable(chtioui

كونسترو لوكوس 2021
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

cabinet(comptable(chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av(ahmed(tlemssani(n° 4 B(ksar

 el(kbir، 92150، ksar(el(kbir

maroc

كشنسترو لشكشس 2121 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لطشد 2 عم1رة 55 رقم 3 - 92151 

 لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3153

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 17) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

كشنسترو لشكشس)2121.
:)  النع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 92151  -  3 رقم) (55 عم1رة) (2  لطشد)

 لقصر  لكبير  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ديد1  لخليل)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ديد1  لخليل   لسيد 
 3 رقم) (55 عم1رة) (2 تجزئة  لطشد)

92151) لقصر  لكبير  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ديد1  لخليل   لسيد 
 3 رقم) (55 عم1رة) (2 تجزئة  لطشد)

92151) لقصر  لكبير  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 27 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أكتشبر)2121)تحت رقم)717.
331I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 KPI / كبي سوليسون
SOLUTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 311
 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

 KPI SOLUTIONS / كبي سشليسشن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في 

طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7 ش1رع 

 حمد طشقي  لط1بق 2 - 21111  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.433495
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة كبي)
سشليسشن)/)KPI SOLUTIONS) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي)7)ش1رع  حمد طشقي)
21111) لد ر  لبيض1ء)  -  2  لط1بق)

 ملغرب نتيجة 0):)حل  لشركة.
ش1رع) (7 و حدد  قر  لتصفية ب)
 حمد طشقي  لط1بق)2 - 21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة)) حمد  لته1 ي  لشز ني)
عين) تجزئة  (73 رقم) عنش نه( )) و 
ش1رع  لحز م  لكبير عين) (2  لذه1ب)
 لدئ1ب)21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819513.
331I

STE ANGLE DE GESTION SARL

RWADEURO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش1رع أحمد  لحريز1 تجزئة 

 لتمسم1ني رقم 6  ق1 ة ب1ريس- أ 
تطش ن ، 93111، تطش ن  ملغرب

RWADEURO شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قطعة 
59  نطقة حرة و د نيغرو - 93211 

فنيدق  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31493

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 12) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RWADEURO
تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ش د غذ ئية.
 ستير د وتصدير.

تج1رة  ملنتج1ت  إللكترونية.
قطعة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 93211 (- 59) نطقة حرة و د نيغرو)

فنيدق  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  لحسين  لغلشلي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  لحسين  لغلشلي عنش نه( ))
 ملضيق  لجديد ش1رع  لد ر  لبيض1ء)

رقم)69 93151) ملضيق  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لحسين  لغلشلي عنش نه( ))
 ملضيق  لجديد ش1رع  لد ر  لبيض1ء)

رقم)69 93151) ملضيق  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1114.

332I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

M&L FIELDS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua(MAROC

M&L(fields شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لز وية 
سيد1  ملخت1ر شيش1وة - 41111 

شيش1وة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
2187

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 M&L (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.fields
-1) ق1و0) غرض  لشركة بإيج1ز):)

أعم01 أو إنش1ء ت  ختلفة.
وتركيب  أللش ح) وبيع  -2شر ء)

 لشمسية.
-3ت1جر.

لالستير د) وسيط  أو  -4ت1جر 
و لتصدير..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  لز وية)
 41111 (- شيش1وة) سيد1  ملخت1ر 

شيش1وة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

لعشي�شي)  لسيد  حمد  ال ين 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

لعشي�شي)  لسيد  حمد  ال ين 

حي  لز وية سيد1  ملخت1ر) عنش نه( ))

شيش1وة)41111)شيش1وة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

لعشي�شي)  لسيد  حمد  ال ين 

حي  لز وية سيد1  ملخت1ر) عنش نه( ))

شيش1وة)41111)شيش1وة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1 نت1نشت بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)71/2022.
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

ECO DIAGNOSTIC CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua(MAROC

ECO diagnostic car شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 

485 حي  لنهضة شيش1وة - 41111 

شيش1وة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2183

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (23

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ECO (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.diagnostic car

 1- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أو) للعملي1ت  لتج1رية  إد ر1   ق1و0 

للخد 1ت) أو  لزر عية   لصن1عية 

أو  لعسكرية  لتشخيص)  ملدنية 

 لذ تي.

-2 صلح  يك1نيكي.

-3 لتشخيص  لذ تي.

رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 41111 (- حي  لنهضة شيش1وة) (485

شيش1وة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: صمشد) رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد رشيد صمشد عنش نه( ))حي)

شيش1وة) (41111 شيش1وة)  لنهضة 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رشيد صمشد عنش نه( ))حي)

شيش1وة) (41111 شيش1وة)  لنهضة 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1 نت1نشت بت1ريخ)18)أبريل)

2122)تحت رقم)69/2022.

334I
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AHA SERVICES

AHA SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AHA SERVICES

حي خط  لر لة 11 زنقة  لريص1ني 

رقم 57  لعيشن  ملغرب 71111

AHA SERVICES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طرف1ية 

ش1رع  حمد  مل1 شن - 71151 

طرف1ية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

37611

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 يشنيش) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AHA (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

. SERVICES

فحص) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعرب1ت).

طرف1ية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  حمد  مل1 شن)-)71151)طرف1ية)

 ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبدهللا عش  ر1 عنش نه( ))

زنقة  لريص1ني) (11 حي خط  لر لة)

رقم)57 71111) لعيشن  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبدهللا عش  ر1 عنش نه( ))
زنقة  لريص1ني) (11 حي خط  لر لة)

رقم)57 71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
يشنيش) (28 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)2020/21.
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AHA SERVICES

Imama car
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Imama car
حي خط  لر لة 11 زنقة  لريص1ني 

رقم 57  لعيشن  ملغرب 71111
Imama car شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لحي 

 الد ر1 زنقة  لسرو رقم 14  لعيشن 
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41111

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 Imama(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. car
كر ء) بإيج1ز  غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق).
عنش ن  ملقر  الجتم1عي  لحي)
14) لعيشن)  الد ر1 زنقة  لسرو رقم)

 ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عش  ر1  ملخت1ر عنش نه حي)
زنقة  لريص1ني رقم) (11 خط  لر لة)

57) لعيشن  ملغرب)71111 .
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عش  ر1  ملخت1ر عنش نه حي)
زنقة  لريص1ني رقم) (11 خط  لر لة)

57) لعيشن  ملغرب)71111
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)922/22.
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AHA SERVICES

KAW SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

KAW SERVICE
حي خط  لر لة 11 زنقة  لريص1ني 

رقم 57  لعيشن  ملغرب 71111
KAW SERVICE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لحي 
 الد ر1 زنقة  لسرو رقم 16  لعيشن 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41279

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 KAW (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

. SERVICE

بيع) بإيج1ز  غرض  لشركة 

و ملهنيين) لألفر د   لدو جن  لحية 

و نتج1ته1 وأدو ته1 و عد ته1 و ش ده1

.عنش ن  ملقر  الجتم1عي.) لحي) (
16) لعيشن)  الد ر1 زنقة  لسرو رقم)

 ملغرب)

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه) عش  ر1  عبدهللا   لسيد 

زنقة  لريص1ني) (11 حي خط  لر لة)

رقم)57) لعيشن  ملغرب)71111

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه) عش  ر1  عبدهللا   لسيد 

زنقة  لريص1ني) (11 حي خط  لر لة)

رقم)57) لعيشن  ملغرب)71111

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1715.
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MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MOUKDIM CONSULTING

 BD(ZERKTOUNI 3EME 46

 ETAGE(APPT 6 46 BD

 ZERKTOUNI 3EME(ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA

MAROC

ك1زيت تر نس »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ركب 

 ملهد1 ز وية ش1رع إ يل زوال و ش1رغ 

ش1رلفيل - 21311  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

97377
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)31)أكتشبر)2117)تم  تخ1ذ)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم  ألو0:) لذ1 ينص على)

أسهم) حصة  نسبة  ن  نقل   1يلي:)

 لسيدة نزهة حس1م حش لي)511)سهم)

 GAZET TRANS(ملشك له1 في شركة 

لص1لح  لسيد سبيعي  حمد ي1سين)

خشلة) لص1لح  آلنسة  سهم  (511 و)

 لسب1يطي

قر ر رقم  لث1ني:) لذ1 ينص على)
 1يلي:)رأس  01  لشركة  ليشن درهم)

إلى) درهم)) قسم  (1،000،000.00(

سهم.) (10،000)) 1ئة  آالف) عشرة 

درهم)(111.11)درهم))للش حد  رقمة)

درهم  شزعة على) (11111 إلى) (1  ن)

حس1م) نزهة   لنحش  لت1لي: لسيدة 

سبيعي) سهم.) لسيد  (9111 حش لي)

.) النسة) سهم) (511 ي1سين)  حمد 

خشلة  لسب1يطي)511)سهم)

قر ر رقم  لث1لث:) لذ1 ينص على)

 1يلي:)تقرر  ستمر ر  لشركة في شكل)

(
ً
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة بدال

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

شريك و حد

قر ر رقم  لر بع:) لذ1 ينص على)

حس1م) نزهة  تعيين  لسيدة   1يلي:)

ي1سين) سبيعي  حمد  و لسيد 

كمسيرين للشركة وستكشن  لشركة)

بتشقيعهم1  ملنفصل) ق1نشًن1   لز ة 

جميع) في  و  جميع  ألطر ف  تج1ه 

 ملع1 الت

ينص) رقم  لخ1 س:) لذ1  قر ر 

تحديث  لنظ1م  الس1�شي) على  1يلي:)

للشركة بعد  جمشعة  لتغيير ت)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

6:) لذ1 ينص) بند رقم بند رقم)

على  1يلي:)س1هم  لشرك1ء)في  لشركة)

ب1ملب1لغ  لت1لية:) لسيدة نزهة حس1م)

سبيعي) درهم  لسيد  (911.111.11

درهم) (50،000.00 ي1سين)  حمد 

 آلنسة خشلة  لسب1يطي)50،000.00 

درهم.

7:) لذ1 ينص) بند رقم بند رقم)

رأس  01  لشركة  ليشن) على  1يلي:)

درهم)(1،000،000.00)درهم)) قسم)

إلى عشرة آالف)(10،000)) 1ئة سهم.)

درهم)(111.11)درهم))للش حد  رقمة)

درهم  شزعة على) (11111 إلى) (1  ن)

حس1م) نزهة   لنحش  لت1لي: لسيدة 

سبيعي) سهم.) لسيد  (9111 حش لي)

.) النسة) سهم) (511 ي1سين)  حمد 

خشلة  لسب1يطي)511)سهم)

1:) لذ1 ينص) بند رقم بند رقم)

هذ ) بمشجب  ُيشكل  على  1يلي:)

على) أدن1ه  بين  ملشقعين  (،  لق1نشن)

هذ   لنظ1م  ألس1�شي)،) 1لك  ألسهم)

قد) و لتي  وذ ك  بعد  فيم1  نشأة 
ُ
 مل

ذ ت  سؤولية) شركة  الحًق1  تكشن 

تحكمه1  لقش نين  لس1رية)  حدودة 

رقم) وجه  لخصشص  لق1نشن  وعلى 

 1417 شش 0) (15 في) 96-5) لص1در 

جميع) (، ((1997 1) 1يش) )BO) ملؤرخ)

 لقش نين  ملعدلة)،)تلك  لتي ستصبح)

في  ملستقبل وبهذه  لقش نين.)ستصبح)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)  لشركة 

ذ ت) شركة  للعديد  ن  لشرك1ء)

و حد) لشريك   سؤولية  حدودة 

أو) بين  ألحي1ء) نقل  ألسهم  نتيجة 

ب1ملير ث

15:) لذ1 ينص) بند رقم بند رقم)

نزهة) تعيين  لسيدة  على  1يلي:)

حس1م و لسيد سبيعي  حمد ي1سين)

كمسيرين للشركة وستكشن  لشركة)

بتشقيعهم1  ملنفصل) ق1نشًن1   لز ة 

جميع) في  و  جميع  ألطر ف  تج1ه 

 ملع1 الت

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أكتشبر)2117)تحت رقم)11651617.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 THE MACARTHUR

COMPANY

إعالن  تعدد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 ش1رع سيد1 عبد  لرحم1ن 

 لشقة 1 ، 21211،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

 THE MACARTHUR COMPANY

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تق1طع 

ش1رع عمر  لخي1م و ش1رع سيد1 

عبد  لرحم1ن، حي  لر حة تق1طع 

ش1رع عمر  لخي1م و ش1رع سيد1 

عبد  لرحم1ن، حي  لر حة 1111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2121 نشنبر) (23  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  ملقر  الجتم1عي)

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تعديل  لنظ1م  ألس1�شي)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إفر ن رقم) (:  ملقر  الجتم1عي للشركة)

21)حي أطلس)1.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1زرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)125.

339I

SAGASUD

NAVY BLEU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيشن 

LAAYOUNE  ملغرب

NAVY BLEU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 لسم1رة حي  لحجر1 رقم 351 

 لعيشن - 71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41211

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NAVY (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.BLEU

كل  1) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

لحس1ب  لغير) ونقل  بنقل  يتعلق 

(، ع1 ة) تج1رة  وتج1رة  السم1ك،)

 ستر د وتصدير.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 351 رقم) حي  لحجر1   لسم1رة 

 لعيشن)-)71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

511)حصة) (:  لسيد زكري1ء) د ن)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيدة حسن1ء) لص1لحي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):



8407 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

 لسيد زكري1ء) د ن عنش نه( ))حي)
11) لعيشن) رقم) (14 بلشك)  لقصبة 

71111) لعيشن  ملغرب.

حسن1ء) لص1لحي)  لسيدة 

 16 رقم) فبر ير  (28 زنقة) عنش نه( ))

71111) لعيشن)  ملر�شى  لعيشن)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد زكري1ء) د ن عنش نه( ))حي)
11) لعيشن) رقم) (14 بلشك)  لقصبة 

71111) لعيشن  ملغرب

حسن1ء) لص1لحي)  لسيدة 

 16 رقم) فبر ير  (28 زنقة) عنش نه( ))

71111) لعيشن)  ملر�شى  لعيشن)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1048/2022.
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Cabinet Smara Consulting

 STE BN LYAZID ALAMIN

TRAV SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting

حي  شال1 رشيد ش1رع  لزرقطشني 

رقم 38  كرر  لسم1رة  لسم1رة، 

72111،  لسم1رة  ملغرب

 STE BN LYAZID ALAMIN TRAV

SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

 AV وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 HASSAN II RUE BIR ANZARANE

NR 53  لسم1رة 72111  لسم1رة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2693

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 BN LYAZID ALAMIN TRAV SARL

. AU

أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ع1 ة) إنش1ء ت  (، إنش1ء ت  تنشعة)

(، ،) ق1والت عق1رية) أعم01 ث1نشية) (،

وبيع  نتج1ت) شر ء) (، بن1ء)  نشآت 

ترويج) (، و ش د صيدلية) و ش د  لبن1ء)

،) لشبك1ت) أعم01  لطرق) عق1ر1.)

،) ملستلز 1ت) حفر  آلب1ر) (،  ملختلفة)

و ملعد ت ملختلف  ملنتج1ت)،) ستير د)

جميع  ملنتج1ت) وتج1رة  وتصدير 

و ملعد ت  لصن1عية)،)،)أعم01  إلن1رة)

 لع1م.

 AV (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 HASSAN II RUE BIR ANZARANE

72111) لسم1رة) NR 53) لسم1رة)

 ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 STE BN LYAZID  لشركة)

 ALAMIN TRAV SARL AU

 AV HASSAN II RUE عنش نه( ))

 BIR ANZARANE NR 53 72111

 لسم1رة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد بن  ليزيد عنش نه( ))
زنقة  لح1ج بشدرب1لة رقم24) لسم1رة.)

72111) لسم1رة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25  البتد ئية ب1لسم1رة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)91/2022.
341I

Ranch(Adarouch

VILLAJENA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستمر ر نش1ط  لشركة

VILLAJENA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
برأسم01 21.111.111.11 درهم

 ملقر  الجتم1عي 67-69 ش1رع  لجيش 
 مللكي –  لد ر  لبيض1ء

 لسجل  لتج1ر1 122159 – 
 لتعريف  لجب1ئي 1132771

 ستمر ر  ز ولة نش1ط  لشركة
للسنة) بفعل  لعجز  لح1صل  (-
دجنبر) (31 بت1ريخ)  مل1لية  ملنتهية 
2119،)أ صبحت  لشضعية  لص1فية)
قرر) للشركة تقل  ن ربع رأسم1له1،)
 31 بت1ريخ)  لجمع  لع1م غير  لع1د1 
)ملقتضي1ت  لفصل)

ً
أبريل)2121)وفق1

5-96) لخ1ص) 375) ن  لق1نشن)
ب1لشرك1ت ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 ملعد0 و ملكمل عدم تصفية  لشركة)

و ستمر ر  ز ولة نش1طه1.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (-
 12 بت1ريخ) للد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 بريل)2122)تحت رقم)821985
342I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MAHMIYATE AL OUAHA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
MAHMIYATE AL OUAHA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لشقة 
رقم 37،  لط1بق  لخ1 س، عم1رة 

عم1رة، زنقة  ملن1رة - 41111  ر كش 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

. 87515
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 21) 1رس)  ملؤرخ في)
شركة) (MAHMIYATE AL OUAHA
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
37،) لط1بق  لخ1 س،) رقم)  لشقة 
 41111 (- زنقة  ملن1رة) عم1رة عم1رة،)
 ر كش  ملغرب نتيجة 0-عدم وجشد)
زب1ئن و  ملش رد  مل1لية ملش صلة  لنش1ط

و عين:
رغي1ن) ف1لح  أحمد   لسيد(ة))
 2 رقم) عنش نه( )) و  شريده  لع1ز ي 
ش1رع  حمد  لس1دس) تجزئة  ملنزه 
11171) لرب1ط  ملغرب)  لسشي�شي)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
 2 رقم) وفي  (2122 21) 1رس) بت1ريخ)
ش1رع  حمد  لس1دس) تجزئة  ملنزه 

 لسشي�شي)-)11171) لرب1ط  ملغرب).
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135139.
343I

FIDUCIAIRE AL QODS

FSMB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

FSMB شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 
 ملنظر  لجميل بلشك B رقم 11 - 

23111 بني  ال0  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

12675

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

.FSMB(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

بيع لش زم) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملك1تب

 لتصدير و  الستير د.

إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  11 رقم) (B بلشك)  ملنظر  لجميل 

23111)بني  ال0  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: زكري1ء) نصف)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (: شيم1ء) نصف)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (: سلمى  نصف)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) زكري1ء) نصف   لسيد 
إق1 ة  ملنظر  لجميل بلشك)B)رقم)11 

23111)بني  ال0  ملغرب.

 لسيدة شيم1ء) نصف عنش نه( ))
إق1 ة  لشروق  لهرهشرة) (5 رقم)

12111)تم1رة  ملغرب.

 لسيدة سلمى  نصف عنش نه( ))
إق1 ة  ملنظر  لجميل بلشك)B)رقم)11 

23111)بني  ال0  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  شال1  حمد  نصف)

عنش نه( ))إق1 ة  ملنظر  لجميل بلشك)
B)رقم)11 23111)بني  ال0  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)398.
344I

AL WAKIL MANAGEMENT

M.A. YAHYA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة 

 شال1  سم1عيل  لط1بق  لث1ني رقم 
8 ، 91111، طنجة  ملغرب

M.A. YAHYA(IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لش1رع 
 لرئي�شي بير  لشف1 رقم 82 - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126637
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 12) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 M.A. (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.YAHYA IMMOBILIER
:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.
:) لش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 91111 -  82  لرئي�شي بير  لشف1 رقم)

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد شنك1و عبد  لسالم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: شنك1و  ملصطفى)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لسالم) شنك1و   لسيد 

حي  لس1نية ش1رع  ململكة) عنش نه( ))

 91111  82 رقم)  لعربية  لسعشدية 

طنجة  ملغرب.

 لسيد شنك1و  ملصطفى عنش نه( ))

 1369 رقم  لقطعة) حي  حر رين 

91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لسالم) شنك1و   لسيد 

حي  لس1نية ش1رع  ململكة) عنش نه( ))

 91111  82 رقم)  لعربية  لسعشدية 

طنجة  ملغرب

 لسيد شنك1و  ملصطفى عنش نه( ))

 1369 رقم  لقطعة) حي  حر رين 

91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253113.

345I

ARENA BUSINESS

COMWILD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ARENA BUSINESS

 IMM 38 AV(IDRISS(LAHRIZI

 N°32 CASABLANCA ، 20250،

casablanca maroc

COMWILD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 

39 ش1رع اللة  لي1قشت  لط1بق 

 الو0  لشقة رقم 1 - 21251  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541159

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.COMWILD

خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملعلش ي1ت.

عم1رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
39)ش1رع اللة  لي1قشت  لط1بق  الو0)

 لشقة رقم)1 - 21251) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (511 (:  لسيد زكير1 أنش ر)

بقيمة)111)درهم للحصة).

ف1طمة  لزهر ء) لبرجي)  لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 14  لسيد زكير1 أنش ر عنش نه( ))

أونز لييف فرو ف1ن فتيمالن بروكسل)

بروكسل) (11111 بلجيك1) (1182

بلجيك1.

ف1طمة  لزهر ء) لبرجي)  لسيدة 

تجزئة  الخشين  لرقم) عنش نه( ))

 26412 حد  لسش لم) (1 72) لط1بق)

برشيد  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 14  لسيد زكير1 أنش ر عنش نه( ))

أونز لييف فرو ف1ن فتيمالن بروكسل)

بروكسل) (11111 بلجيك1) (1182

بلجيك1

ف1طمة  لزهر ء) لبرجي)  لسيدة 

تجزئة  الخشين  لرقم) عنش نه( ))

 26412 حد  لسش لم) (1 72) لط1بق)

برشيد  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822121.

346I
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distra conseils

MARRA BET
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

distra conseils
رقم 2 بلشك 21  لط1بق  لث1ني  لحي 

 لحسني ، 41111،  ر كش  ملغرب

MARRA BET شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 ش ز رن  يت  ورير  ر كش - 41111 

 ر كش  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.83249

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (15 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

»511.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135191.

347I

ISTIMAK

ISTIMAK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ISTIMAK

117 ش1رع  بن  نير  ق1 ة  لزرق1ء 

 لط1بق  الو0 رقم 2  ملع1رف  لد ر 

 لبيض1ء Tanger، 20000،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

ISTIMAK شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 117 ش1رع 

 بن  نير  ق1 ة  لزرق1ء  لط1بق 

 الو0 رقم 2 ملع1ريف - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

35211

 18 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2121 يشنيش)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ISTIMAK

:) لتف1وض) غرض  لشركة بإيج1ز)

و شغ01  ختلفة.

 117 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  بن  نير  ق1 ة  لزرق1ء) لط1بق)

 21111 (- 2 ملع1ريف) رقم)  الو0 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة خدوجة  قر ن عنش نه( ))

ش1رع  بن  نير  ق1 ة  لزرق1ء) (117

21111) لد ر لبيض1ء)  ملع1ريف)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة خدوجة  قر ن عنش نه( ))

إق1 ة  لزرق1ء) ش1رع  بن  نير  (117

 لط1بق  الو0 رقم)2) ملع1ريف)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أكتشبر)2121)تحت رقم)-.

348I

BNB(Health(Care

BNB HEALTH CARE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BNB(Health(Care

 rue Sebta Résidence 7

 Rami 2ème(étage(bureau

 n°8, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BNB HEALTH CARE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7 ش1رع 

سبتة ريزيدنس ر  ي  لط1بق 2 

 كتب رقم 8،  لد ر  لبيض1ء - 

21211  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539189

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BNB (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HEALTH CARE

تمثيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أنش ع) جميع  وترويج  وتسشيق 

 ملنتج1ت  ملخصصة للصحة.

 ستير د وتصدير وتسشيق  1 يلي):

 ملكمالت  لغذ ئية

 ألجهزة  لطبية

في) لالستخد م  كش شف 

 لتشخيص  ملختبر1.

 ستحضر ت  لتجميل و لنظ1فة)

 لشخصية و ملبيد ت  لحيشية.

 نتج1ت طب  ألسن1ن

وبشكل) و لتد و0   لشس1طة 

تنفيذ) ستتمكن  لشركة  ن  (، ع1م)

ب1لجملة) جميع  لعملي1ت  لتج1رية 

وب1لتفصيل)،) ب1شرة أو عبر  إلنترنت)

أو) للمحترفين  عميال  ك1ن  وسش ء)

 ألفر د.

وتشزيع) وتسشيق  وبيع  شر ء)

لجميع  ملنتج1ت) و لتجزئة   لجملة 

و ملش د) و للش زم  و ملعد ت  و ملش د 

وشبه) و لبيطرية  شبه  لصيدالنية 

للطب) و ملنتج1ت  لصحية   لطبية 

و ملنتج1ت) و ستحضر ت  لتجميل 

و ملنتج1ت  لطبيعية)  لبيشلشجية 

و لصحية) و ملنتج1ت  لعشبية 

و لفيت1 ين1ت) و ملكمالت  لغذ ئية 

(، أو  ملنتج1ت  لغذ ئية) و لتغذية 

لالستخد م) جميع  ألجهزة  وكذلك 

،) لطبية أو شبه  لطبية أو)  لجر حي)

سش ء) أنش عه1  بجميع   ملستشفي1ت 

للبشر أو  لحيش ن1ت)؛)

تصنيع) عملي1ت  جميع  تنفيذ 

 ألدوية شبه  لصيدالنية و لتجميلية)

 ن قبل  لشركة نفسه1 أو  ن قبل)

أطر ف ث1لثة في إط1ر شر ك1ت  لتع1قد)

 ن  لب1طن)؛)

شبه  لصيدالنية) إعد د  ألدوية 

و ستحضر ت  لتجميل)؛)

جميع  ألصن1ف) وتشزيع  شحن 

ب1ألشي1ء) و ملنتج1ت و لسلع  ملتعلقة 

 ملذكشرة أعاله)؛)

جميع  لسلع) وتصدير   ستير د 

و ملعد ت) و ملنتج1ت  لنه1ئية 

أو  لجديدة) شبه  ملصنعة  و ملش د 

فيم1) تسشيقه1  بهدف  أو  ملستعملة 

يتعلق بغرض  لشركة بشكل  ب1شر)

أو غير  ب1شر)

جميع عملي1ت  لشسط1ء) لتج1ريين)

أو  لشس1طة في أ1  نتج أو بض1عة أو)

 1دة  هم1 ك1نت طبيعته1 أو  نشأه1 أو)

وجهته1؛)

غير) أو   ملن1قص1ت  ملب1شرة 

أنش ع  لعقشد) لجميع   ملب1شرة 

 لخ1صة و لع1 ة.)
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تسشيق و ستغال0 جميع  ملنتج1ت)

و لعال 1ت  لتج1رية وبر ء ت  الختر ع)

و لتر خيص  لشطنية و لدولية.)

(، للمهنيين  لصحيين)  إلعالن 

وتنظيم وتحريك  لندو ت و ملؤتمر ت)

وأ1  جتم1ع) و ملش ئد  ملستديرة 

ترويجي أو  نهي أو علمي.

بعث1ت  الستع1نة بمص1در خ1رجية)

للعمل،)وتشفير  ملشظفين؛

تمثيل جميع  لشرك1ت في  ملغرب)

أو في  لخ1رج؛

جميع  لعد د ت) وتشغيل  إنش1ء)

و ملستشدع1ت) و لفروع  و لشك1الت 

حصة على  ؛) الستحش ذ    لتج1رية)

)أو حصة في أ1 شركة أو شركة وشر ء)

 ألور ق  مل1لية أو  ألور ق  مل1لية؛)

جميع  لعملي1ت،) أعم،) وبشكل 

 أي1 ك1نت طبيعته1،) لق1نشنية أو  مل1لية)

أو  لتج1رية أو  لصن1عية أو  ملنقشلة)

أو غير  ملنقشلة،)ذ ت  لصلة  ملب1شرة)

أو غير  ملب1شرة ب1ل�شيء) ملذكشر أعاله،)

ذ ت) أو  أخرى  م1ثلة  أشي1ء) بأ1  أو 

تعزز،) أن  و لتي  ن  ملحتمل  صلة،)

بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر،) لغرض)

 لذ1 تسعى إليه  لشركة أو تحقيقه1)

أو تطشيره1 أو تشسيعه1.

ش1رع) (7 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

سبتة ريزيدنس ر  ي  لط1بق)2) كتب)
رقم)8،) لد ر  لبيض1ء)-)21211) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بنخي1ط) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بنخي1ط  حمزة   لسيد 

 7 شقة) (étage 2 ب1رك) دو  لشت  (27

 21211 لهر يت1ج  لد ر  لبيض1ء)

 لد ربيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بنخي1ط  حمزة   لسيد 

 7 شقة) (étage 2 ب1رك) دو  لشت  (27

 21211 لهر يت1ج  لد ر  لبيض1ء)

 لد ربيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

349I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

CEDAR PROJET 22
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

CEDAR(PROJET 22 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 29 ش1رع 

عمر  بن  لع1ص  لط1بق 13 رقم 26 

- 91131 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126647

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. CEDAR PROJET 22

إد رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 كتب  لتصميم و ت1بعة  ملش1ريع و)

كل  1  ن ش1نه  ملس1همة في تقدم)

 لشركة).

29)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
عمر  بن  لع1ص  لط1بق)13)رقم)26 - 

91131)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)66)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد روكشس  لخشر1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1111 (:  لسيد روكشس  لخشر1)

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد روكشس  لخشر1 عنش نه( ))
 1 1) لط1بق) درج) ب1رك  كرين  (15
 28831  111111 عم1رة) (5  لشقة)

 حمدية  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد روكشس  لخشر1 روكشس)
 لخشر1 عنش نه( ))15)كرين ب1رك درج)
1) لط1بق)1) لشقة)5)عم1رة)111111 

28831) حمدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3619.
351I

STE BIKAF INDUSTRI

 E.N SAHARA SYSTEME
D›IRRIGATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

 E.N SAHARA SYSTEME
D›IRRIGATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

 لقصيبة رقم 42  دغرة  لر شيدية 
- 52111  لر شيدية  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15217

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 24) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
د غر1) نبيل  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (511

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))عبد)

24) 1رس) بت1ريخ)  لعزيز  لحفي�شي 

.2122

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)202/2022.

351I

nador conseil sarl au

 PROFESSIONNEL

  OUBLATACHE SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 PROFESSIONNEL

( OUBLATACHE SERVICE

 شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

تشريرت بشستة 11 سلش ن - 62111 

 لن1ظشر  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.21419

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

رفع) تم  (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 
رأسم01  لشركة بمبلغ قدره)»91.111 

إلى) درهم«) (11.111« أ1  ن) درهم«)

»111.111)درهم«)عن طريق):)إجر ء)

ديشن  لشركة  ملحددة)  ق1صة  ع 

 ملقد ر و  ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (13  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)593.

352I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

TRANS IKHTYARI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

TRANS IKHTYARI شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 1623 

حي  لنخلة 1 قلعة  لسر غنة - 
43111 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.4355
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أبريل) (18 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 TRANS ذ ت  لشريك  لشحيد)
 111.111 IKHTYARI) بلغ رأسم1له1)
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم)
قلعة  لسر غنة) (1 حي  لنخلة) (1623
قلعة  لسر غنة  ملغرب) (43111  -
عجز  لشركة عن تغطية) (: نتيجة 0)

 ص1ريفه1.
رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
1623)حي  لنخلة)1)قلعة  لسر غنة)-)

43111)قلعة  لسر غنة  ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة))ربيع كنيعة و عنش نه( ))
قلعة) (1 حي  لنخلة) (1623 رقم)
قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت1ريخ)12 

أبريل)2122)تحت رقم)169/2022.

353I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

S K L TRAVAUX 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 S K L TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 
316 تجزئة كف11  لعط1وية قلعة 

 لسر غنة - 43111 قلعة  لسر غنة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
5159

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 S K L (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.TRAVAUX
:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و شغ01  ختلفة
تج1رة ع1 ة.

رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
قلعة) كف11  لعط1وية  تجزئة  (316
قلعة  لسر غنة) (43111 (-  لسر غنة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 611.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 3.111 (: كريم) خش1ني   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد لكحل عبد  لعزيز):)3.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) كريم  خش1ني   لسيد 
رقم)316)تجزئة كف11  لعط1وية قلعة)
قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب.
عبد  لعزيز) لكحل   لسيد 
بشعد1  لش د) دو ر  يت  عنش نه( ))
 43111 قلعة  لسر غنة)  الخضر 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) كريم  خش1ني   لسيد 
رقم)316)تجزئة كف11  لعط1وية قلعة)
قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت1ريخ)17 

أبريل)2122)تحت رقم)160/2022.
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

ARTISTE UNIVERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

ARTISTE UNIVERS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  والد 
 عم1رة جم1عة  لشعر ء  لعط1وية 
قلعة  لسر غنة - 43111 قلعة 

 لسر غنة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
5161

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ARTISTE UNIVERS
:) كتب) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لدر س1ت  لتكشين و الستش1ر ت.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دو ر  والد)
جم1عة  لشعر ء) لعط1وية)  عم1رة 
قلعة) (43111 (- قلعة  لسر غنة)

 لسر غنة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: كريمة)  لسيدة  لكر م 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) كريمة   لسيدة  لكر م 
1) لعط1وية) تجزئة تس1وت) (143 رقم)

43111)قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة خشي1 عمي  ريم عنش نه( ))
 41191 224) ر كش) حي  سيل رقم)

 ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت1ريخ)11 

أبريل)2122)تحت رقم)163/2022.

355I

SERVIAP

SMART FOOD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم 1 ز وية ش1رع ط1رق بن زي1د 
بنسليم1ن ، 13111، بنسليم1ن 

 ملغرب
SMART FOOD شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد(في طشر  لتصفية)
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 LOT وعنش ن  قره1  إلجتم1عي
 MASSIRA(FB 29 3 EME(ETG(APP

 19 MOHAMMEDIA - 28800
 ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.22753
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 ين1ير) (11  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 SMART FOOD  لشريك  لشحيد)
درهم) (111.111 رأسم1له1)  بلغ 
 LOT وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)
 MASSIRA FB 29 3 EME ETG APP
 19 MOHAMMEDIA - 28811
:) ز ة) (0 نتيجة   ملحمدية  ملغرب 

 قتص1دية.
 LOT ب) حدد  قر  لتصفية  و 
 MASSIRA FB 29 3 EME ETG APP
 19 MOHAMMEDIA - 28811

 ملحمدية  ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة))  ين  لهرد  و عنش نه( ))
بنسليم1ن) (21 رقم) زنقة  لدغ1غية 
كمصفي) 28811) ملحمدية  ملغرب 

(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)21)فبر ير)

2122)تحت رقم)376.
356I

STE GUERCIF TEXTILE

GUERCIF TEXTILE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

STE GUERCIF TEXTILE
 ZONE INDUSTRIELLE PRES

 DE(ROUTE(DEBDOU ، 65800،
TAOURIRT MAROC

GUERCIF TEXTILE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لحي 
 لصن1عي قرب طريق دبدو .  لبريد 

331 - 65811 ت1وريرت  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 29.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 22) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تفشيت) على  و ملص1دقة   ملش فقة 
على) بين  لشرك1ء) حصة  (22211

 لنحش  لت1لي):)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
لكحل) فشت  لسيد  لجياللي  (- (1
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
في) حصصه  جميع  (Z2721 رقم)
لف1ئدة) حصة  (11111 وهي)  لشركة 
عبد  لعزيز  لح1 ل) برني�شي   لسيد 
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

 ZG27377
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
فشت  لسيد  ر د لكحل) (- (2  1يلي:)
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
في) حصصه  جميع  (ZG78119 رقم)
لف1ئدة) حصة  (5551 وهي)  لشركة 
عبد  لعزيز  لح1 ل) برني�شي   لسيد 
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

 ZG27377
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
فشت  لسيد عبد  لكريم لكحل) (- (3
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
في) حصصه  جميع  (ZG26392 رقم)
لف1ئدة) حصة  (5551 وهي)  لشركة 
عبد  لعزيز  لح1 ل) برني�شي   لسيد 
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

 ZG27377
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
على  ستق1لة) و ملص1دقة   ملش فقة 
 ملسير  لسيد  لجياللي لكحل  لح1 ل)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

Z2721
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 ملش فقة و ملص1دقة على تعيين  لسيد)
لبط1قة) برني�شي عبد  لعزيز  لح1 ل 
 ZG27377 رقم)  لتعريف  لشطنية 
كمسير وحيد للشركة وشريك وحيد)

للشركة ملدة غير  حدودة.

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعديل  لق1نشن  الس1�شي للشركة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)
 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)
على) ينص  6:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:) جمشع  س1هم1ت عبد  لعزيز)

برني�شي)5551111)درهم)
بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)
درهم) (5551111 ر سم01  لشركة)

يمثل)55511)حصة)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (12  البتد ئية بت1وريرت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)2022/60.
357I

SERVIAP

EHRAD TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SERVIAP
رقم 1 ز وية ش1رع ط1رق بن زي1د 
بنسليم1ن ، 13111، بنسليم1ن 

 ملغرب
EHRAD TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ملسيرة  لط1بق  لث1لث  لشقة 19 - 

28811  ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.26797

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 ين1ير) (11  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) EHRAD TRAVAUX) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
تجزئة  ملسيرة  لط1بق)  إلجتم1عي 
 لث1لث  لشقة)19 - 28811) ملحمدية)

 ملغرب نتيجة 0):)أز ة إقتص1دية.
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 -  19  ملسيرة  لط1بق  لث1لث  لشقة)

28811) ملحمدية  ملغرب.)

و عين:

سعيد دود و عنش نه( ))  لسيد(ة))

بنسليم1ن) (63 رقم) حي  ضر ب 

كمصفي) بنسليم1ن  ملغرب  (13111

(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)21)فبر ير)

2122)تحت رقم)433.

358I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 ETABLISSEMENT BERRADA

ET MIYARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11

20800، CASABLANCA(MAROC

 ETABLISSEMENT BERRADA ET

MIYARA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 12 ش1رع 

 حمد  لس1دس - 2111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

535981

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 ETABLISSEMENT BERRADA ET

.MIYARA
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غرض  لشركة بإيج1ز):)تج1رة-)بيع)
-)شر ء)-)تصدير-) ستير د  ملنتشج1ت)

 لجلدية.
 12 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
2111) لد ر) (- ش1رع  حمد  لس1دس)

 لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)1.183.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
بقيمة) (2171 (:  لسيد عزيز  ي1رة)

111)درهم.
 لسيد  حمد  ي1رة):)2171)بقيمة)

111)درهم.
 لسيد  هد1  ي1رة):)2171)بقيمة)

111)درهم.
 لسيدة نزهة  ي1رة):)1135)بقيمة)

111)درهم.
1135)بقيمة) (:  لسيدة هند  ي1رة)

111)درهم.
 لسيدة  ريم  ي1رة):)1135)بقيمة)

111)درهم.
 لسيدة زكية  ي1رة):)1135)بقيمة)

111)درهم.
1481)بقيمة) (:  لسيدة كنزة قب1ج)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 11 عنش نه( )) عزيز  ي1رة   لسيد 
 19 رقم) زنقة  لشرود  تجزئة  ملن1رة 
2111) لد ر  لبيض1ء) ك1ليفشرني1)

 ملغرب.
 33  لسيد  حمد  ي1رة عنش نه( ))
 2111 ك1ليفشرني1) بالد  لعز  تجزئة 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 14  لسيد  هد1  ي1رة عنش نه( ))
 مر د1 سيني طشنطشفيل الر يط1ج)

2111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) نزهة  ي1رة   لسيدة 
ش1رع) (33 فيال) بيلفش  تجزئة 
 2111 عبد له1د1 بشط1لع حي حسني)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) هند  ي1رة   لسيدة 
 36 فيال) (1 زنقة) ششنتيم1ر  تجزئة 
 ع1ريف)2111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( ))  لسيدة  ريم  ي1رة 

الفر تيلرنتي  ق1 ة  الزه1ر) زنقة  (8

2) لط1بق  لت1لت  لشق    ع1ريف)

ر سين)2111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

 25  لسيدة زكية  ي1رة عنش نه( ))

زنقة) (5 3)شقة) تجزئة  ملشلد  لط1بق)

 بن كتير  ع1ريف)2111) لد ر لبيض1ء)

 ملغرب.

 لسيدة كنزة قب1ج عنش نه( ))فيال)

 2111 سير نغ1  نف1) د1  هند  مر 

 لدر لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 11 عنش نه( )) عزيز  ي1رة   لسيد 

 19 رقم) زنقة  لشرود  تجزئة  ملن1رة 

2111) لد ر  لبيض1ء) ك1ليفشرني1)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)817385.

359I

marrakech(finance

MNSN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

marrakech(finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc

MNSN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي درب 

سيد1  لحسن و لي رقم 92 ب1ب 

دك1لة - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124513

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MNSN
:) نتجع) بإيج1ز) غرض  لشركة 

صحي
 ركز  لعن1ية).

درب) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ب1ب) (92 رقم) و لي  سيد1  لحسن 

دك1لة)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
51)حصة) (:  لسيد جشن س1كيتش)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (51 (:  لسيدة ن1ت1لي ريتيلي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) س1كيتش  جشن   لسيد 
ب1ريس) (75111 كش شندو ال ي) (5 رقم)

فرنس1.
عنش نه( )) ريتيلي  ن1ت1لي   لسيدة 
ب1ريس) (75111 كش شندو ال ي) (5 رقم)

فرنس1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) س1كيتش  جشن   لسيد 
ب1ريس) (75111 كش شندو ال ي) (5 رقم)

فرنس1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (12 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134717.

361I

 شتق

طهير كوغبوغاسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وف1ة شريك

 شتق
 لد ر  لبيض1ء عين  لشق  لعم1رية 
 لسكن  ال نيق 415  لض1بق  الو0 
15 ، 21111، لد ر  لبيض1ء  ملغرب

طهير كشغبشغ1سيشن شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لد ر 

 لبيض1ء عين  لشق ش1رع  حمد 

 لس1دس درب  لخير زنقة 21 رقم 

118 - 21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

وف1ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.165717

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)28) 1رس)2122)تم  إلعالم)

طهير) عبد  لش حد  بشف1ة  لشريك 

(
ً
تبع1 على  لشرثة  حصصه  تشزيع  و 

نشنبر) (13 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2121)ب1لشكل  ألتي):

(، طهير) عبد  للطيف   لسيد(ة))

3.136)حصة).

 لسيد(ة)) صطفى طهير)،)3.136 

حصة).

 3.136 (، طهير)  لسيد(ة)) بشبكر 

حصة).

 3.136 (، طهير) عمر   لسيد(ة))

حصة).

 3.136 (، طهير)  لسيد(ة)) حمد 

حصة).

 1.568 (، طهير) ن1دية   لسيد(ة))

حصة).

 1.568 (، سعيدة طهير)  لسيد(ة))

حصة).

(، طهير) ف1طمة  لزهر ء)  لسيد(ة))

1.568)حصة).

 1.568 (، ع1ئشة طهير)  لسيد(ة))

حصة).

 1.568 (، خديجة طهير)  لسيد(ة))

حصة).
 3.361 (، زينب طشجني)  لسيد(ة))

حصة).

 لسيد(ة))ورثة عبد  لش حد طهير)

على  لشي1ع)،)21)حصة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821179.

361I



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8414

FIDUASSAF CONSEIL

-HOME MATIC
هشم  1تيك

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL
314 ش1رع إبر هيم  لرود ني 

إق1 ة  لشف1ء شقة 11  لط1بق 5 
 ملع1ريف  لد ر لبيض1ء، 21381، 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
HOME MATIC-هشم  1تيك 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 314 ش1رع 
إبر هيم  لرود ني إق1 ة  لشف1ء شقة 
11  لط1بق 5  ملع1ريف  لد ر لبيض1ء 

21381  لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
537379

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HOME(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

MATIC-هشم  1تيك.
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لتركيب1ت  لكهرب1ئية.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)314)ش1رع)
إبر هيم  لرود ني إق1 ة  لشف1ء)شقة)
5) ملع1ريف  لد ر لبيض1ء) 11) لط1بق)

21381) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد عبدهللا  مليمشني)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبدهللا  مليمشني عنش نه( ))
 Lot El Issmaili Rue 11 Nr9
 Californie Casablanca 21681

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عبدهللا  مليمشني عنش نه( ))
 Lot El Issmaili Rue 11 Nr9
 Californie Casablanca 21681

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818547.
362I

 شتق

كونطواغ بياس شاوية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وف1ة شريك

 شتق
 لد ر  لبيض1ء عين  لشق  لعم1رية 
 لسكن  ال نيق 415  لض1بق  الو0 
15 ، 21111، لد ر  لبيض1ء  ملغرب
كشنطش غ بي1س ش1وية شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لد ر 
 لبيض1ء عين  لشق درب  لخير 

زنقة 21, رقم 142 - 21111  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب.

وف1ة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.43851
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)28) 1رس)2122)تم  إلعالم)
طهير) عبد  لش حد  بشف1ة  لشريك 
(
ً
تبع1 على  لشرثة  حصصه  تشزيع  و 
نشنبر) (13 في) لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2121)ب1لشكل  ألتي):
(، طهير) عبد  للطيف   لسيد(ة))

4.456)حصة).
 لسيد(ة)) صطفى طهير)،)4.456 

حصة).
 4.456 (، طهير)  لسيد(ة)) بشبكر 

حصة).

 4.456 (، طهير) عمر   لسيد(ة))
حصة).

 4.456 (، طهير)  لسيد(ة)) حمد 
حصة).

 2.228 (، طهير) ن1دية   لسيد(ة))
حصة).

 2.228 (، سعيدة طهير)  لسيد(ة))
حصة).

(، طهير) ف1طمة  لزهر ء)  لسيد(ة))
2.228)حصة).

 2.228 (، ع1ئشة طهير)  لسيد(ة))
حصة).

 2.228 (، خديجة طهير)  لسيد(ة))
حصة).

 4.775 (، زينب طشجني)  لسيد(ة))
حصة).

 لسيد(ة))ورثة عبد  لش حد طهير)
على  لشي1ع)،)12)حصة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821181.
363I

SYNERGIE EXPERTS

 UNIVERS FUTURA
AUTOMOBILE
شركة  ملس1همة

حل شركة

SYNERGIE EXPERTS
49 زنقة جشن جشريس، حي غشتييه 

، 21161،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب،
 UNIVERS FUTURA

AUTOMOBILE
شركة  ملس1همة(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 239 طريق 
زن1تة عين  لسبع - 21591  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.44189

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2121 يشنيش) (28 في)  ملؤرخ 
 UNIVERS شركة  ملس1همة) حل 

 FUTURA AUTOMOBILE
درهم) (1.511.111  بلغ رأسم1له1)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)239)طريق)

21591) لد ر) (- عين  لسبع) زن1تة 

 لبيض1ء) ملغرب نتيجة 0):)عدم تشفر)

سشق ك1ف للشركة.

 239 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

 21591 (- عين  لسبع) زن1تة  طريق 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

 لسيد(ة)) لسليم1ني  صطفى)

بنت) خديجة  زنقة  (15 عنش نه( )) و 

21161) لد ر  لبيض1ء) خشيلد  نف1)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821869.

364I

FA ADVISING EXPERTS SARL

JASMINA MESSAGERIE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

 كتب رقم 15،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 

2 ش1رع عال0  لف1�شي، إق1 ة حرف 

ب،  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

JASMINA MESSAGERIE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 ألر�شي رقم 21  ملسيرة 1 ب  ر كش 

- 41111  ر كش  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124655

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.



8415 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. JASMINA MESSAGERIE

نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع لحس1ب  لغير.

:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ألر�شي رقم)21) ملسيرة)1)ب  ر كش)-)

41111) ر كش  ململكة  ملغربية.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد ز يد بنحدو):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

رقم)  لسيد ز يد بنحدو عنش نه( ))

 41111 ب  ر كش) (1 21) ملسيرة)

 ر كش  ململكة  ملغربية.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

رقم)  لسيد ز يد بنحدو عنش نه( ))

 41111 ب  ر كش) (1 21) ملسيرة)

 ر كش  ململكة  ملغربية

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134874.

365I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GROUPE FZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 

2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب

GROUPE FZ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 57 ش1رع 

 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124723

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GROUPE FZ

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و) و  لق1بضة  و  الد رة   الستش1ر ت 

 ستثم1ر ت  السهم.

57)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 -  2619 صندوق  لبريد)  شريت1ني1 

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 JNH HOLDING (SC(  لشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 (JNH HOLDING (SC  لشركة)

 Rue De La Cerisaie  26 عنش نه( ))

.92151 Suresnes France

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 Bruno, Frédéric  لسيد)

 13 عنش نه( )) (BECHOUCHE

 Square( Leon( Blum( 92800

Puteaux France

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134941.

366I

 ست1 نة  لرج1ء)للمح1سبة

GRANDI SCAVI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ست1 نة  لرج1ء للمح1سبة

حي  لنج1ة زنقة بني  ال0 رقم 34 ، 

23551، سشق  لسبت  ملغرب

GRANDI SCAVI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : حي 

 لقدس  والد عي1د - 23551 سشق 

 لسبت  والد  لنمة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.2263

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر) (2121 غشت) (13 في)  ملؤرخ 

ذ ت) شركة  (GRANDI SCAVI حل)

رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

(- عي1د) حي  لقدس  والد   إلجتم1عي 

سشق  لسبت  والد  لنمة) (23551

 ملغرب نتيجة النته1ء) لغرض.

و عين:

  لسيد(ة)) سليم1ن  لن1جح)

و عنش نه( ))دو ر  والد زهرة  والد ز 1م)

سشق  لسبت  والد  لنمة) (23551

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

رضش ن  لعق1و1   لسيد(ة))

تجزئة) حي  لنهضة  عنش نه( )) و  (

 23551  45 رقم) (16 زنقة)  لقدس 

سشق  لسبت  والد  لنمة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

حي) وفي  (2121 غشت) (13 بت1ريخ)

سشق) (23551 (- عي1د)  لقدس  والد 

 لسبت  والد  لنمة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بن ص1لح  ب1لفقيه   البتد ئية 

12)ين1ير)2121)تحت رقم)14/2022.

367I

ste controle balance sarl

M YOUKA FRERES IMO 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 M YOUKA FRERES IMO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لعم1رة 
1131  لشقة 3 ري1ض  السم1علية 
 رج1ن  كن1س - 51111  كن1س 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.53885

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تم تحشيل) 15)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
ري1ض) (3 1131) لشقة) » لعم1رة)
 السم1علية  رج1ن  كن1س)-)51111 
 كن1س  ملغرب«)إلى)» لط1بق  لسفلي)
ري1ض  لزيتشن) تجزئة  (1 رقم)  تجر 
9) رج1ن  كن1س)-) تجزئة رقم ب-أو)

51111) كن1س  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1556.

368I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AVNIR LEGACY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 
2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب
AVNIR LEGACY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ك1ر1 

 يدن شقة 52 ب  لط1بق  لخ1 س 
 كتب 2 ش1رع  حمد  لخ1 س كليز - 

41111  ر كش  ملغرب
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رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.114547

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 فبر ير) (14 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

 11.111« أ1  ن) درهم«) (691.111«

عن) درهم«) (711.111« إلى) درهم«)

ديشن) إجر ء) ق1صة  ع  (: طريق)

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135113.

369I

FIDUCIAIRE CAFMA

ASSIM FOOD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تغيير تسمية  لشركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE(TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

ASSIM FOOD شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع عبد 

 لكريم  لخط1بي رقم 8  لن1ظشر - 

62111  لن1ظشر  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

21119

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تغيير) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 ASSIM« تسمية  لشركة  ن)

 STE PLANET« إلى) (»FOOD

. »DIAMAND NORD

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)631.

371I

EFFICACITE OPERATIONNELLE CONSULTING

 EFFICACITE
 OPERATIONNELLE

CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Efficacité(Opérationnelle
Consulting شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
 شال1  سم1عيل  ق1 ة  شال1 

 سم1عيل رقم 22  لط1بق 5 رقم 19 
طنجة 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
125161

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 Efficacité( Opérationnelle

.Consulting
:) ستش1رة) غرض  لشركة بإيج1ز)

في  د ر ت  ملق1والت.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 شال1  سم1عيل  ق1 ة  شال1)
 19 5)رقم) 22) لط1بق)  سم1عيل رقم)

طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  حمد جشاللي):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) جشاللي   لسيد  حمد 
 4 13)ط1بق) ش1رع ف1س  ق1 ة شير ز)

طنجة)91111)طنجة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) جشاللي   لسيد  حمد 
 4 13)ط1بق) ش1رع ف1س  ق1 ة شير ز)

طنجة)9111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
14) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)251631.
371I

FIDUCIAIRE CAFMA

 STE PLANET DIAMAND
NORD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تشسيع نش1ط  لشركة)

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE(TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
 STE PLANET DIAMAND NORD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع عبد 
 لكريم  لخط1بي رقم 8  لن1ظشر - 

62111  لن1ظشر  ملغرب.
تشسيع نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.21119

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (14 في)  ملؤرخ 
نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):
ق1عة  أللع1ب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (21  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)631.
372I

marrakech(finance

 NAELLA CONSULTING
BUSINESS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc

 NAELLA CONSULTING

BUSINESS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنيت 

بزنس سشنتر زنقة  سلم تجزئة بشك1ر 

 لط1بق  لث1لث شقة رقم 14 ب1ب 

دك1لة - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124665

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 NAELLA CONSULTING  :

. BUSINESS

و ك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 تص01

 سير   الك

تصدير و  ستير د
زنيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بزنس سشنتر زنقة  سلم تجزئة بشك1ر)

ب1ب) (14 رقم) شقة   لط1بق  لث1لث 

دك1لة)-)41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (: اليب) نشر  لدين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد نشر  لدين اليب عنش نه( ))

 59211 ك1ن) دو  ش1رع  بيس  (379

تشركشين فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:



8417 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

 لسيد نشر  لدين اليب عنش نه( ))
 59211 ك1ن) دو  ش1رع  بيس  (379

تشركشين فرنس1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134882.

373I

 ست1 نة  لرج1ء)للمح1سبة

RIF GREEN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 ست1 نة  لرج1ء للمح1سبة
حي  لنج1ة زنقة بني  ال0 رقم 34 ، 

23551، سشق  لسبت  ملغرب
RIF GREEN شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  والد 
 ز 1م  لطريق  لرئيسية سشق 

 لسبت  لفقيه بن ص1لح - 23551 
سشق  لسبت  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.1153
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2121)تقرر حل) 14)شتنبر)  ملؤرخ في)
ذ ت  سؤولية) شركة  (RIF GREEN
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)
وعنش ن) درهم  (211.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي  والد  ز 1م  لطريق)
بن) سشق  لسبت  لفقيه   لرئيسية 
ص1لح)-)23551)سشق  لسبت  ملغرب)

نتيجة النته1ء) لغرض.
و عين:

شكيب   لسيد(ة)) لشرق1و1 
)و عنش نه( ))حي  لصف1ء)سشق  لسبت)
سشق  لسبت) (23551  والد  لنمة)
(ة)) كمصفي)  والد  لنمة  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
وفي  والد) (2121 شتنبر) (14 بت1ريخ)
 ز 1م  لطريق  لرئيسية سشق  لسبت)
سشق) (23551 (- ص1لح) بن   لفقيه 

 لسبت  والد  لنمة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ) بن ص1لح  ب1لفقيه   البتد ئية 

12)ين1ير)2121)تحت رقم)15/2022.

374I

 ست1 نة  لرج1ء)للمح1سبة

UNAP CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ست1 نة  لرج1ء للمح1سبة

حي  لنج1ة زنقة بني  ال0 رقم 34 ، 

23551، سشق  لسبت  ملغرب

UNAP CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لط1بق 

 الو0 ش1رع  لجيش  مللكي حي 

 النبع1ت - 23551 سشق  لسبت 

 والد  لنمة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.1823

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 19)شتنبر)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  ملسؤولية) (UNAP CAR

 511.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

 لط1بق  الو0 ش1رع  لجيش  مللكي حي)

 النبع1ت)-)23551)سشق  لسبت  والد)

 لنمة  ملغرب نتيجة النه1ء) لغرض.

و عين:

رشد1) هش1م    لسيد(ة))

 23551 حي  النبع1ت) عنش نه( )) و 

سشق  لسبت  والد  لنمة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

رشد1 حن1ن    لسيد(ة))

 23551 حي  النبع1ت) عنش نه( )) و  (

سشق  لسبت  والد  لنمة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي  لط1بق) (2121 شتنبر) (19 بت1ريخ)

حي) ش1رع  لجيش  مللكي   الو0 

سشق  لسبت) (23551 (-  النبع1ت)

 والد  لنمة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) بن ص1لح  ب1لفقيه   البتد ئية 
12)ين1ير)2122)تحت رقم)13/2022.
375I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE INSTA MODE SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
 STE INSTA MODE SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
جرين ب1رك 34 قطعة رقم 9  تجر 
رقم 5 أكد 0 - 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72311

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. INSTA MODE SARL AU
بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و لتصدير) – الستر د   ملالبس)

للمالبس).
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
9) تجر) قطعة رقم) (34 جرين ب1رك)
رقم)5)أكد 0)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

حسني) خشالني  ن1هد   لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

حسني) خشالني  ن1هد   لسيدة 
لش شي1) ب1تريس  زنقة  (2 عنش نه( ))

 لشقة)9) ق1 ة  ملسيرة  لط1بق)3)م ج)

31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حسني) خشالني  ن1هد   لسيدة 
لش شي1) ب1تريس  زنقة  (2 عنش نه( ))

 لشقة)9) ق1 ة  ملسيرة  لط1بق)3)م ج)

31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2116.

376I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 SOCIETE DE

 FINANCEMENT

TOURISTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 SOCIETE DE FINANCEMENT«

« TOURISTIQUE

ذ ت  لــمــســؤولــيـة) شــركـــة 

 لــمــحــدودة)
رأســمــ1 لــهـ1)3.311.111,11)درهـــم)

 4 كــلــم) (:  لــمــقــر  الجـتــمـ1عــي)

جــــمــ1عـــة) ٲســنــي  لــشــريــفــيــة،) طــريـــق 

تـــســلــطــ1نــت  ـر كـش

إثـــــر  لــجــــمـــع  لـــعـــ1م) عــــلــى 

بــتــ1ريـــخ)  الســـتــــثـــنـــ1ئي  لــمنــعــقــد 

(« لـــشـــــركـــــة) (2122 ٲبــريـــل) (14

 SOCIETE DE FINANCEMENT

عنش ن) ش.م.م.،) (« (TOURISTIQUE

طـريـق) (4 كلم)  قره1  الجتم1عي 

جم1عة تــسلـط1نت) ٲسنـي  لشريـفية،)
 3.311.111,11 رأسـم1له1) (،  ر كش)

درهـم)،)تقرر  1 يـلي:)



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8418

 Jenna,(Sophie,تعـيـيـن  لـسـيـدة(•
كمـسـيـرة) (Paulette SAUTEREAU

ثـ1نية للـشـركـة لـمـدة غير  حدودة.
•)تحديـد  هـ1م  لـمـسـيرة  لث1نية.

تـم) وقد  (:  إليــــد ع  لـــــقــــ1نــــشنـــــــي)
بـكـت1بـة) للـشـركـة   إليد ع  لـقـ1نـشنـي 
ب1لـمـحكـمــة  لـتج1ريـة)  لـضـبــط 
تحت) (25/04/2022 يـشم) بمـر كـش 

رقـم)135124.
377I

COFIJUCE

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE DE BENI

MELLAL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 116

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 CLINIQUE INTERNATIONALE
DE BENI MELLAL SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59 ش1رع 

 لزرقطشني  لط1بق 6 رقم 18 - 
21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541855

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 CLINIQUE INTERNATIONALE

.DE BENI MELLAL SARL
و) إد رة  (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تسيير  صحة طبية
59)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 -  18 رقم) (6  لزرقطشني  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

 511 (: حفصة) كنيدير1   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 5) ملدينة  لخضر ء) شقة)

27182) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.

حفصة) كنيدير1   لسيدة 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 6) ملدينة  لخضر ء) شقة)

27182) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 5) ملدينة  لخضر ء) شقة)

27182) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821813.

378I

STE EX-TRANSFERT MAROC SARL AU

 STE EX-TRANSFERT
MAROC SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE EX-TRANSFERT MAROC

SARL AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 16 

إق1 ة رشيدة ش1رع  لنصر حي  أل 1ن 

- 51151  كن1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

55595

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (19

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 EX-TRANSFERT MAROC SARL

.AU

وسيط) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

لتحشيل  أل ش 0

 16 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

إق1 ة رشيدة ش1رع  لنصر حي  أل 1ن)

- 51151) كن1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة  لهرو �شي سكينى):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية) -) ألسم1ء) لشخصية  (

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

سكينى)  لسيدة  لهرو �شي 

شيكر) بني  دو ر  هروي1  عنش نه( ))

 لن1ظشر)62111) لن1ظشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

سكينى)  لسيد  لهرو �شي 

شيكر) بني  دو ر  هروي1  عنش نه( ))

 لن1ظشر)62111) لن1ظشر  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

12) 1رس) بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)855.

379I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فيغرز
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

فيغرز شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة رقم 

12 تجزئة لطيفة والد  لطيب ف1س - 

31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72385

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)فيغرز.

غرض  لشركة بإيج1ز):) قهى).

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
والد  لطيب) لطيفة  تجزئة  (12 رقم)

ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

1.111)حصة) (:  لسيد  ر د ز شر)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ز شر   لسيد  ر د 

ف1س) (34111 ت1ون1ت)  وط1بشعب1ن 

 ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ز شر   لسيد  ر د 

ف1س) (34111 ت1ون1ت)  وط1بشعب1ن 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2189.

381I

BIG ACCOUNTING

MODERNA PRO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،91111 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC

MODERNA PRO SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية ش1رع 

تشيكشفسكي وسيد قطب عم1رة 

جشب1 ب رقم 1 - 91111 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126583

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MODERNA PRO SARL

إد رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتج1رة  لعق1ر ت.
ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

قطب) وسيد  تشيكشفسكي  ش1رع 

عم1رة جشب1 ب رقم)1 - 91111)طنجة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لعس1تي وديع):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: يشسف)  لسيد  ملس1تي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) وديع   لسيد  لعس1تي 

 سب1ني1)28111) دريد  سب1ني1.

 لسيد  ملس1تي يشسف عنش نه( ))

 91111 حي  لكمبشرية  لعش  ة)

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) وديع   لسيد  لعس1تي 

 سب1ني1)28111) دريد  سب1ني1

 لسيد  ملس1تي يشسف عنش نه( ))

 91111 حي  لكمبشرية  لعش  ة)

طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253159.

381I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

منبع العلوم بريفي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA

 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 نبع  لعلشم بريفي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 88 تجزئة 

 ملصلىجن1ن  لشرد ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب .

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

61351

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
بلح1ج) حن1ن  (ة)) تفشيت  لسيد)
333)حصة  جتم1عية  ن أصل)333 
عبد مل1لك) (ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة 

ملعلم بت1ريخ)19)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1931.
382I

BIG ACCOUNTING

DUOS PROJET SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،91111 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
DUOS PROJET SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية ش1رع 

تشيكشفسكي وسيد قطب عم1رة 
جشب1 ب رقم 1 - 91111 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126591
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DUOS(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.PROJET SARL
إد رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتج1رة  لعق1ر ت.
ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
قطب) وسيد  تشيكشفسكي  ش1رع 
عم1رة جشب1 ب رقم)1 - 91111)طنجة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لعس1تي وديع):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: يشسف)  لسيد  ملس1تي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) وديع   لسيد  لعس1تي 

 سب1ني1)28111) دريد  سب1ني1.

 لسيد  ملس1تي يشسف عنش نه( ))

 91111 حي  لكمبشرية  لعش  ة)

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) وديع   لسيد  لعس1ني 

 سب1ني1)28111) دريد  سب1ني1

 لسيد  ملس1تي يشسف عنش نه( ))

 91111 حي  لكمبشرية  لعش  ة)

طنجة  ملغرب

تم  إليد ع  لق1نشني ب-)بت1ريخ)21 

أبريل)2122)تحت رقم)253164.

383I

ديفي  كسبيرتيز

AQUA FEU EQUIPEMENT
شركة  لتض1 ن

تأسيس شركة

ديفي  كسبيرتيز

إق1 ة  لي1سمين ز وية ش1رع عمر 

 لخي1م وزنقة  لبنفسج عم1رة 7 

بشسيجشر ، 21221،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

AQUA FEU EQUIPEMENT شركة 

 لتض1 ن

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 211 ش1رع 

 بن ت1شفين - 21311  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة  لتض1 ن 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

127293
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2113 أبريل) (17

 ألس1�شي لشركة  لتض1 ن ب1ملميز ت)

 لت1لية:

شكل  لشركة):)شركة  لتض1 ن.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AQUA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.FEU EQUIPEMENT

تسشيق) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتركيب جميع  عد ت  ع1لجة  ملي1ه.

 211 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

21311) لد ر) (- ت1شفين) ش1رع  بن 

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 411 (: سعدية  ملزود1)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (211 (:  لسيد فؤ د  لزيمي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

211)حصة) (:  لسيد ط1رق  لزيمي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (211 (:  لسيد  نير  لزيمي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة سعدية  ملزود1 عنش نه( ))

 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( )) فؤ د  لزيمي   لسيد 

 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( )) ط1رق  لزيمي   لسيد 

 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد  نير  لزيمي 

 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة سعدية  ملزود1 عنش نه( ))

 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عنش نه( )) ط1رق  لزيمي   لسيد 
 ق1 ة نصر عم1رة رقم)4) بنى ك عين)

 لشق)21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

دجنبر)2113)تحت رقم)-.

384I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI RATELA MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 
2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب

SCI RATELA MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 57 ش1رع 
 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124849
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SCI (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RATELA MAROC
تأجير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

جميع  ملب1ني  ملفروشة.
57)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 -  2619 صندوق  لبريد)  شريت1ني1 

41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 ENSOF GROUP  لشركة)
 MOROCCO (SARL AU( : 999

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد كريم بلش د):)1)حصة بقيمة)
111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 ENSOF GROUP  لشركة)
MOROCCO (SARL AU))عنش نه( ))
فيال رقم)33)عملية  سك  لليل ش1رع)
 41111 ب1ب  غلي)  حمد  لس1دس 

 ر كش  ملغرب.
 لسيد كريم بلش د عنش نه( ))ش1رع)
 12 فيال  ) (13 كلم)  حمد  لس1دس 
 12111 12) ملنزه  لصخير ت)  نديكش)

تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد كريم بلش د عنش نه( ))ش1رع)
 12 فيال  ) (13 كلم)  حمد  لس1دس 
 12111 12) ملنزه  لصخير ت)  نديكش)

تم1رة  ملغرب
بر دة  لعزيز1) ط1رق   لسيد 
38)ت1ركة) عنش نه( ))ري1ض ت1ركة رقم)

41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135166.

385I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

GMC SPORT
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11
20800، CASABLANCA(MAROC

GMC SPORT »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: إق1 ة 
 لزيتشنة 2، ش1رع  حمد  لس1دس - - 

 ر كش  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.79547

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 22) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-) لغ1ء)تفشيت  لحصص بين  لسيدة)

كنزة) خديجة بن جلشن و:)) لسيدة 

دري�شي  لد ود1

 لسيدة غيثه دري�شي  لد ود1)

 لسيد غ1لي دري�شي  لد ود1

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تغير  لفصل  لس1دس  ن  لق1نشن)

 ألس1�شي للشركة  ملتعلق ب1لحصص)

ب1لرأسم01) و لفصل  لس1بع  ملتعلق 

 الجتم1عي

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (16 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134526.

386I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LY.IMMO
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,11

20800، CASABLANCA(MAROC

LY.IMMO »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر  بن حبيب إق1 ة 

 ملشرق II  لط1بق  ألو0  لرقم 3 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.529399

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 11) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ستق1لة  لسيد عبد لحق بالد1  ن)

 ه1 ه كمسير للشركة.
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قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لتأكيد على تعيين  لسيدة س1رة)

وحيدة) كمسيرة  سنش�شي  غ1ز1 

للشركة ملدة غير  حدودة

على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تعديل  لفصل)34) ن  لق1نشن)

 ألس1�شي للشركة  ملتعلق ب1لتسيير

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821476.

387I

fiduent

AMAYNO FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduent
رقم 81 تجزئة  لن1در ورز ز ت ، 

45111، ورز ز ت  ملغرب

AMAYNO FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنخيل 

 كدز - 47151 ز كشرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3831

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AMAYNO FOOD

:)بيع  ملش د) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لغد ئة ب1لجملة.

 لتشزيع
 طعم.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ز كشرة) (47151 (-  لنخيل  كدز)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
سعيد) عبد لرحم1ن  يت   لسيد 
 حند):)211)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة).
سعيد  حند) رشيد  يت   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (211  :

للحصة.
 لسيد  لحسن  يت سعيد  حند)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (211  :

للحصة.
سعيد  حند) هش1م  يت   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (211  :

للحصة.
 211 (:  لسيد  دريس  يت لحسن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
سعيد) عبد لرحم1ن  يت   لسيد 
حي  لنخيل  كدز) عنش نه( ))  حند 

47151)ز كشرة  ملغرب.
سعيد  حند) رشيد  يت   لسيد 
 47151 حي  لنخيل  كدز) عنش نه( ))

ز كشرة  ملغرب.
 لسيد  لحسن  يت سعيد  حند)
 47151 حي  لنخيل  كدز) عنش نه( ))

ز كشرة  ملغرب.
سعيد  حند) هش1م  يت   لسيد 
 47151 حي  لنخيل  كدز) عنش نه( ))

ز كشرة  ملغرب.
لحسن)  لسيد  دريس  يت 
ز كشرة) (47151 عنش نه( )) كدز)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سعيد  حند) هش1م  يت   لسيد 
 47151 حي  لنخيل  كدز) عنش نه( ))

ز كشرة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)-.
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Société marocaine de révision des comptes

ADMINCOM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
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

ADMINCOM شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر  بن حبيب  ق1 ة 
 ملشرق 2  لط1بق  الو0  لرقم 3 

 لد ر  لبيض1ء 21111  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541111

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ADMINCOM
وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

للتش صل و  الستش1ر ت  لتسشيقية.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بشركشن زنقة جعفر  بن حبيب  ق1 ة)
 3 2) لط1بق  الو0  لرقم)  ملشرق)
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة)ء ية  حمد1):)111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ء ية  حمد1   لسيدة)
68)ش1رع عبد  للطيف بن قدور درج)
 21111 بشركشن) (11 4)شقة) د ط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ء ية  حمد1   لسيدة)
68)ش1رع عبد  للطيف بن قدور درج)
 21111 بشركشن) (11 4)شقة) د ط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821977.
389I

 حمد  لخط1بي

أبحري باط
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 حمد  لخط1بي
ش1رع  الندلس عم1رة  الحب1س 

 لط1بق  لث1ني رقم 18 ، 32111، 
 لحسيمة  ملغرب

أبحر1 ب1ط شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  عيرم 
جم1عة بني جميل  كصشلين قي1دة 
بني  جميل بني بشفر ح  لحسيمة - 

32111  لحسيمة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.2175

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 أبريل) (25  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
ب1ط  بلغ) أبحر1   لشريك  لشحيد 
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وعنش ن) درهم  (11.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي دو ر  عيرم جم1عة)
بني) قي1دة  جميل  كصشلين  بني 
(- بشفر ح  لحسيمة) بني   جميل 
(: 32111) لحسيمة  ملغرب نتيجة 0)

أز ة  لقط1ع.
و حدد  قر  لتصفية ب دو ر  عيرم)
قي1دة) بني جميل  كصشلين  جم1عة 
بشفر ح  لحسيمة) بني  بني  جميل 

 ملغرب)32111) لحسيمة  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  عد1 
بني  جميل) دو ر  سفشلة  عنش نه( ))
32111) لحسيمة  ملغرب)  كصشلين)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لحسيمة بت1ريخ)12)أبريل)

2122)تحت رقم)113.
391I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DISCOSTAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 
2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب

DISCOSTAR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 57 ش1رع 
 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124851
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DISCOSTAR

تشغيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و) وتأجير  ملن1ز0  وإد رة  صي1نة  و 

غرف  لضيشف و شر ء) ملش د  لخ1م)

كل  ملعد ت  لالز ة) و  و  لحق1ته1 

لنش1ط  لشركة..

57)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 -  2619 صندوق  لبريد)  شريت1ني1 

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 Judith,( Sophie( HESS  لسيدة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 911

للحصة.

 Phillip( George  لسيد)

بقيمة) حصة  (SILVERSTEIN : 111

111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 Judith,( Sophie( HESS  لسيدة)

 Onslow( Square( –  14 عنش نه( ))

5w7 3np Londres Royaume-

.Uni

 Phillip( George  لسيد)

SILVERSTEIN)عنش نه( ))-)-)-)-.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 Judith,( Sophie( HESS  لسيدة)

 Onslow( Square( –  14 عنش نه( ))

5w7 3np Londres Royaume-Uni

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135167.
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CABINET PARIS FISC CONSULTING

RAZAN AASWARA SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

ش1رع  حمد  لخ1 س  ق1 ة 
 لرحم1ني A3  لط1بق  الو0 و د1 زم 
و د1 زم  ملغرب، 25351، و د1 زم 

 ملغرب
 RAZAN AASWARA SERVICE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 771 حي 
 ملق1و ة و د1 زم 25351 و د1 زم 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
1289

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RAZAN AASWARA SERVICE
-)ص1لشن) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
لتصفيف  لشعر  لنس1ئي.-) لتج1رة)

- ستير د وتصدير؛).
حي) (771 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زم) و د1  (25351 زم) و د1   ملق1و ة 

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيدة  سية  كشلز ن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  سية  كشلز ن عنش نه( ))

زم) و د1  (25351 حي  ملق1و ة) (771

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة  سية  كشلز ن عنش نه( ))

زم) و د1  (25351 حي  ملق1و ة) (771

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22  البتد ئية بش د1 زم بت1ريخ)

2122)تحت رقم)36.
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karama conseil

STE BITURBO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 

 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 

رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 

 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب

STE BITURBO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 96 تجزئة 

كشملب طريق  يمشز ر ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72323

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BITURBO

كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
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عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)96)تجزئة)
 31111 (- كشملب طريق  يمشز ر ف1س)

ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة) (:  لسيد  ملكي يشسف)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة  ملكي حشرية):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) يشسف   لسيد  ملكي 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
عنش نه( )) حشرية   لسيدة  ملكي 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) يشسف   لسيد  ملكي 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2121/2022.
393I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

SERVICE AUTO RAKIB
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

ش1رع  حمد  لخ1 س  ق1 ة 
 لرحم1ني A3  لط1بق  الو0 و د1 زم 
و د1 زم  ملغرب، 25351، و د1 زم 

 ملغرب
SERVICE AUTO RAKIB شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
 A3 حمد  لخ1 س  ق1 ة  لرحم1ني 

  لط1بق  الو0 و د1 زم 25351 
و د1 زم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

1291

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. SERVICE AUTO RAKIB

صي1نة) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

وإصالح  ملركب1ت.

-) ستير د وتصدير وتشزيع جميع)

 نتج1ت وأصن1ف  لسي1ر ت)؛

-) لتج1رة.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 A3  حمد  لخ1 س  ق1 ة  لرحم1ني)

25351)و د1)  لط1بق  الو0 و د1 زم)

زم  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

1.111)حصة) (:  لسيد نبيل ر كب)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 825  لسيد نبيل ر كب عنش نه( ))

زم) و د1  (25351 21غشت) تجزئة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 825  لسيد نبيل ر كب عنش نه( ))

زم) و د1  (25351 21غشت) تجزئة)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22  البتد ئية بش د1 زم بت1ريخ)

2122)تحت رقم)37.

394I

FA ADVISING EXPERTS SARL

DAR NHAS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
 كتب رقم 15،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
2 ش1رع عال0  لف1�شي، إق1 ة حرف 

ب،  ر كش ، 41111،  ر كش 
 ملغرب

DAR NHAS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 41 
 لط1بق  ألر�شي  ركز  ألعم01  شال1 
سم1عين تجزئة 525  لحي  لصن1عي 

سيد1 غ1نم  ر كش - 41111 
 ر كش  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124751

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DAR (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.NHAS
تصنيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و ع1لجة وتسشيق  ملنتج1ت  لحرفية)
.) لشمعد ن1ت  ملصنشعة  ن  لحديد)
حسب  لطلب.) ع)) (ُ صِنّ أو  لنح1س)
أو) ( لت1جر  و لتصدير)  الستير د 

 لشسيط).
 41 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لط1بق  ألر�شي  ركز  ألعم01  شال1)
525) لحي  لصن1عي) سم1عين تجزئة)
 41111 (- غ1نم  ر كش) سيد1 

 ر كش  ململكة  ملغربية.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  حمد  لت1ز1)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لت1ز1 
 6 عم1رة) (1 إيم1ن  جمشعة) إق1 ة 
41111) ر كش) تسلط1نت) (4  لشقة)

 ململكة  ملغربية.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لت1ز1 
 6 عم1رة) (1 إيم1ن  جمشعة) إق1 ة 
41111) ر كش) تسلط1نت) (4  لشقة)

 ململكة  ملغربية
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134986.

395I

karama conseil

STE GROUPE MIDOUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
STE GROUPE MIDOUN شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشقة 
2  لط1بق1لث1ني  ق1 ة  النبع1ث د9 

 لزليلك عين  لشقف ف1س - 31111 
ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72369

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GROUPE MIDOUN
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 
-) ق1و0  ملر قبة) تشريد وكيل  ال ن)
في  لسرقة  لتي) يتخكم  و  لحم1ية 

تشغل ستة  شخ1ض  و  كثر).
:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
د9  2) لط1بق1لث1ني  ق1 ة  النبع1ث 
 لزليلك عين  لشقف ف1س)-)31111 

ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  يدون  حمد):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 491 (: نشرة) جلشن   لسيدة  بن 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  يدون  حمد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
 لسيدة  بن جلشن نشرة عنش نه( ))

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  يدون  حمد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2172/2022.
396I

karama conseil

STE BIRD EXPRESSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
STE BIRD EXPRESSE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 36  ك1تب 
 لسالم ش1رع عبد  لع1لي بنشقرون 
 لط1بق  لس1دس رقم 24  ملدينة 
 لجديدة ف1س - 31111 ف1س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72367

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BIRD EXPRESSE
نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبص1ئع)-)نقل  ملستخد ين.
 36 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
عبد  لع1لي) ش1رع   ك1تب  لسالم 
 24 بنشقرون  لط1بق  لس1دس رقم)
 ملدينة  لجديدة ف1س)-)31111)ف1س)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  سهش0  ر د):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  سهش0  ر د 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  سهش0  ر د 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2171/2022.
397I

karama conseil

STE FES CITY HANDMADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
 STE FES CITY HANDMADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 لسفلي رقم 2  كرر  لزنقة 45 ب1ب 
 لسيفر ف1س - 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72313

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FES CITY HANDMADE
غرض  لشركة بإيج1ز):)يحمل بز ر )
يتسع)  ن  الدو ت  ملنزلية  ملبتكرة 
-) لتج1رة) كخد  ق�شى) لشخضين 

 اللكترونية.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ب1ب) (45 2) كرر  لزنقة)  لسفلي رقم)
 لسيفر ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: هللا) عبد   لسيد  لع1 ر1 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511  لسيد بش عيز ضالح  لدين):)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لع1 ر1 عبد هللا عنش نه( ))
ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

ضالح  لدين) بش عيز   لسيد 
عنش نه( ))ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
ضالح  لدين) بش عيز   لسيد 
عنش نه( ))ف1س)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2095/2022.
398I

RIVE DROITE CONSULTING

CBVL DU NORD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

CBVL DU NORD شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

يشسف بن ت1شفين رقم 5،  لط1بق 2 
رقم 3 - 91111 طنجة  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.114333

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)14)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
(،5 رقم) ت1شفين  بن  يشسف  »ش1رع 
طنجة) (91111  -  3 رقم) (2  لط1بق)
 ملغرب«)إلى)»زنقة أك1سي1 ب،) لط1بق)
4)رقم)42،)-)91111)طنجة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
31) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2915.
399I



8425 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

FIDUCIAIRE HAMDELS

TMIM CAFE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
TMIM CAFE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: حي 

 لنسيم رقم 484 إق1 ة بدر ليس1فة 
 لد ر  لبيض1ء 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.528143

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 17) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
وتعيين)  ستق1لة  لحبيب  شهين 

ي1سين  لطشيل  س1عد  دير
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
ذ ة  ملدير  ملش1رك  ملستقيل) إبر ء)

 لحبيب  شهين)
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تلتزم  لشركة) (:  لتشقيع  الجتم1عي)
ي1سين) للسيد  ب1لتشقيع  ملشترك 

 لطشيل و لسيد لحسن  لزكلش
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لنظ1م  ألس1�شي
قر ر رقم)5:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لصالحي1ت و لشكلي1ت
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)6:) لذ1 ينص على  1يلي:)
وتعيين)  ستق1لة  لحبيب  شهين 

ي1سين  لطشيل  س1عد  دير
بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)
سهم  ن  لسيد  لحبيب) (511 بيع)
 شهين لص1لح  لسيد ي1سين  لطشيل

على) ينص  13:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)تلتزم  لشركة ب1لتشقيع  ملشترك)
للسيد ي1سين  لطشيل و لسيد لحسن)

 لزكلش

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)817694.
411I

karama conseil

 STE HALAOUIATE MY
DRISS TAKLIDIA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
 STE HALAOUIATE MY DRISS
TAKLIDIA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 كزم 
بنع1 ر ف1س  ملدينة ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
71917

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 STE HALAOUIATE MY DRISS

.TAKLIDIA
شركة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
بيع)  صنعة  عجن1ت  ملشتركة 
ت1جر  لبسكشيت  و) (- بطريقة  جزئة)

 لكعك  لج1ف بنضف  لجملة).
كزم) (23 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 31111 (- بنع1 ر ف1س  ملدينة ف1س)

ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لشريف  شال1  حمد)

 111 1.111)حصة بقيمة) (: كريضط)

درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لشريف  شال1  حمد)

 31111 ف1س) عنش نه( )) كريضط 

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لشريف  شال1  حمد)

 31111 ف1س) عنش نه( )) كريضط 

ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

18) 1رس) بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1480/2022.

411I

إئتم1ني1ت  لدريشش

 Société HAZIM AFRIC

IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

إئتم1ني1ت  لدريشش

ش1رع عال0 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92111،  لعر ئش  ملغرب

 Société HAZIM AFRIC IMPORT

EXPORT شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

شعب1ن 1  ق1 ة  لتشحيد ، رقم 

616 ،  لط1بق 5 رقم 22 - 92111 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6799

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 Société HAZIM AFRIC IMPORT

.EXPORT

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 COMMERCIALISATION DE

.FRUITS ET LEGUMES

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

شعب1ن)1) ق1 ة  لتشحيد)،)رقم)616)،)

 لط1بق)5)رقم)22 - 92111) لعر ئش)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: فركشش) ح1زم   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فركشش  ح1زم   لسيد 

 92111 تجزئة  لسالم) (141 رقم)

 لعر ئش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فركشش  ح1زم   لسيد 

 92111 تجزئة  لسالم) (141 رقم)

 لعر ئش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

22)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)447.

412I
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

AM PLAISANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 ش1رع ف1س  لط1بق  ألو0 رقم 1 ، 

91111، طنجة  ملغرب
AM PLAISANCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 17 زنقة 
23  لدريسية 1  لط1بق  ألرضية - 

91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126287

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AM (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PLAISANCE
تنظيم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لجشالت  لبحرية
و  لتسلية) أنشطة  لغطس 

 لبحرية.
زنقة) (17 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- 1) لط1بق  ألرضية) 23) لدريسية)

91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: عبد  لرحمن  رشد)  لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لرحمن  رشد)  لسيد 
 DE23 ش1رع ف1يرفيلد) (38 عنش نه( ))

6PG)دربي  ململكة  ملتحدة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لفريعي 
ش1رع  ملكسيك عم1رة بن د ر ن) (28
طنجة) (91111  13 شقة) (7  لط1بق)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (12 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252772.

413I

FIDUSAL

HOUSY EL BAROUDI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUSAL
1493وش1رع ط1رق بن زي1د حي 

 ملغرب  لعربي تم1رة ، 12131، تم1رة 
 ملغرب

HOUSY EL BAROUDI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 ألر�شي تجزئة  لشف1ء رقم 16 حي 

 لغز لي - 12111 تم1رة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

136117
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HOUSY EL BAROUDI
غرض  لشركة بإيج1ز):)بيع جميع)

أنش ع  ش د  لتغليف و  لتلفيف.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
حي) (16 رقم) تجزئة  لشف1ء)  ألر�شي 

 لغز لي)-)12111)تم1رة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 711 (:  لسيد  لبرود1  له1سمي)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 151 (: أس1 ة)  لسيد  لبرود1 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 151 (:  لسيد  لبرود1  حمد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لبرود1  له1سمي)
حي) (16 رقم) تجزئة  لشف1ء) عنش نه( ))

 لغز لي)12111)تم1رة  ملغرب.
 لسيد  لبرود1 أس1 ة عنش نه( ))
حي  لغز لي) (16 رقم) تجزئة  لشف1ء)

12111)تم1رة  ملغرب.
عنش نه( )) لبرود1  حمد   لسيد 
حي  لغز لي) (16 رقم) تجزئة  لشف1ء)

12111)تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لبرود1  له1سمي)
حي) (16 رقم) تجزئة  لشف1ء) عنش نه( ))

 لغز لي)12111)تم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)7965.

414I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LPMAROCAINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 ش1رع ف1س  لط1بق  ألو0 رقم 1 ، 

91111، طنجة  ملغرب
LPMAROCAINE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 3 ش1رع 

ف1س - 91111 طنجة  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.122967

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

رفع) تم  (2122 ين1ير) (17 في)  ملؤرخ 

رأسم01  لشركة بمبلغ قدره)»51.111 

إلى) درهم«)أ1  ن)»111.111)درهم«)

»151.111)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (18 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)251728.

415I

 ئتم1نية لرفيد

ELARYBY AGRI SARLAU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ئتم1نية لرفيد

ش1رع  1لك  بن  رحل‘ زنقة طنجة, 

عم1رة  ملحيط, ط1بق  لث1ني رقم:14 

، 92111،  لعر ئش  ملغرب

ELARYBY AGRI SARLAU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 ملغرب  لجديد رقم 1721  ق1 ة 

فينيزي1  كتب رقم 15 - 92111 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6773

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ELARYBY AGRI SARLAU
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در سة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
وتنفيذ  ش1ريع  ملعد ت في  ش د  لر1)

 ملحلية)
ملش1ريع) تركيب  ملعد ت   عم01 

 عد ت  لر1  ملحلية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
1721) ق1 ة) رقم)  ملغرب  لجديد 
 92111  -  15 رقم) فينيزي1  كتب 

 لعر ئش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ع1د0  لعريبي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ع1د0  لعريبي   لسيد 
 1721 رقم) تجزئة  ملغرب  لجديد 
 92111 15  ق1 ة فينيزي1  كتب رقم)

 لعر ئش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ع1د0  لعريبي   لسيد 
 1721 رقم) تجزئة  ملغرب  لجديد 
 92111 15  ق1 ة فينيزي1  كتب رقم)

 لعر ئش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
15)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)231/2022.
416I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

HBMH TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش1ط  لشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 ش1رع ف1س  لط1بق  ألو0 رقم 1 ، 

91111، طنجة  ملغرب
HBMH TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي 128 
تجزئة  لرتمة طنجة  لب1لية - 91111 

طنجة  ملغرب.

تغيير نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.115575
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تغيير) (2122 11) 1رس)  ملؤرخ في)
» لنقل  لطرقي) نش1ط  لشركة  ن)
إلى) (« خد 1ت  لترحيل) و  للبض1ئع 

»نقل  لبض1ئع لحس1ب  لغير«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
11) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)251853.

417I

 كتب  لتشتيق

SYNTHEMEDIC
تعيين أعض1ء) جلس  إلد رة

 كتب  لتشتيق
 ق1 ة ي1سمينة 3 زنقة  بن  لعريف 
 كتب 5  لط1بق 2  ملع1ريف  لد ر 
 لبيض1ء، 21111،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
SYNTHEMEDIC »شركة 

 ملس1همة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لد ر 

 لبيض1ء ، 21-22، زنقى  لزوبير  بن 
 لعش م،  لصخشر  لسشد ء - 21291 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
»تعيين أعض1ء  جلس  إلد رة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تقرر) (2121 غشت) (17 في)  ملؤرخ 
أعض1ء) جلس  إلد رة خال0) تعيين 

 لسنش ت  مل1لية  لت1لية):)
2121-2121-2122 -

 ألشخ1ص  لطبيعيشن:)
سعيد  لبدر و1)  لسيد(ة))
-) ملدير  لع1م) رئيس) بصفته( ))
ب:) لد ر  لبيض1ء) و لك1ئن عنش نه( ))

-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
يشنس  لبدر و1)  لسيد(ة))
بصفته( )) دير و لك1ئن عنش نه( ))ب:)
 لد ر  لبيض1ء)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
 لسيد(ة)) حمد  لبدر و1)
بصفته( )) دير و لك1ئن عنش نه( ))ب:)
 لد ر  لبيض1ء)-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

 ألشخ1ص  ملعنشيشن:)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

غشت)2121)تحت رقم)743975.

418I

IASCOMPTES sarl

 DIAGNOSTICS ET
SOLUTIONS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl

18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 

بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

 DIAGNOSTICS ET SOLUTIONS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 

أبش ضبي إق1 ة صشفة سيتي ط1بق 

2 و زيس - 21411  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

538669

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DIAGNOSTICS ET SOLUTIONS

:) ستير د) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتصدير جميع  ملنتج1ت.

شبه) وبيع  ملنتج1ت  شر ء)

 لصيدالنية)؛

و نتج1ت) وبيع  لكش شف  شر ء)

 ملختبر ت.

11)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

ط1بق) سيتي  إق1 ة صشفة  أبش ضبي 

21411) لد ر  لبيض1ء) (- و زيس) (2

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 311.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 DIAGNOSTICS ET  لشركة)

 SOLUTIONS PHARMA : 311

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 DIAGNOSTICS ET  لشركة)

SOLUTIONS PHARMA)عنش نه( ))

11)ش1رع أبش ضبي إق1 ة صشفة سيتي)

ط1بق)2)و زيس)21411) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

خ1لد  لسف1ر  الندل�شي)  لسيد 

زنقة  حمد  ليزيد1) (23 عنش نه( ))

 21513 5)حي  ملستشفي1ت) 2)ش) ط)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)819574.

419I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتم1نية  لثقة  لعيشن 

LAAYOUNE

 ZHONG GUO MA›

CONSULTING ‘ZGMC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتم1نية  لثقة  لعيشن 

CONFIANCE LAAYOUNE

ش1رع عال0 بن عبد هللا  ملر�شى 
 لعيشن ، 72111،  ملر�شى  لعيشن 

 ملغرب

 ZHONG GUO MA›

CONSULTING ‘ZGMC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنهضة 
زنقة  زيال0 رقم 17 شقة 12  ملر�شى 
 لعيشن. - 71112  ملر�شى  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41317
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
تسمية  لشركة  تبشعة)
بمختصر) عند  إلقتض1ء)
 ZHONG GUO MA’ (: تسميته1)

. CONSULTING(‘ZGMC
خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
لألفر د) و لدعم   الستش1ر ت 
و لشرك1ت و ملجتمع1ت).) الستش1ر ت)
و  لدر سة و  لتدريب و  لفع1لي1ت......

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
شقة) (17 رقم) زنقة  زيال0   لنهضة 
71112) ملر�شى) (- 12) ملر�شى  لعيشن.)

 لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد عبد هللا  زرور):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 211 (:  لسيد عبد  لنبي بشششقر)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (111 (:  لسيد علي لخضر)

بقيمة)111)درهم للحصة).
111)حصة) (:  لسيد  ن1س  قد د)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (91 (: يشنس  زرور)  لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد عبد هللا  زرور 
  ل)5)رقم)215) ملسيرة ح 1 م  لرب1ط)

11111) لرب1ط  ملغرب.

بشششقر) عبد  لنبي   لسيد 

عنش نه( ))ش1رع  ملهد1 بن بركة زنقة)

 لغروب رقم)4)تطش ن)93111)تطش ن)

 ملغرب.

 لسيد علي لخضر عنش نه( ))دو ر)

د ر بيه  لرك1دة تيزنيت)85111)تيزنيت)

 ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد  ن1س  قد د 

 لزنقة)1)درب)19)رقم)211)حي  الن1رة)

 كن1س)51111) كن1س  ملغرب.

 97  لسيد يشنس  زرور عنش نه( ))

 جمشعة س ود دية  ملشظفين تيزنيت)

85111)تيزنيت  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشششقر) عبد  لنبي   لسيد 

عنش نه( ))ش1رع  ملهد1 بن بركة زنقة)

 لغروب رقم)4)تطش ن)93111)تطش ن)

 ملغرب

 لسيد علي لخضر عنش نه( ))دو ر)

د ر بيه  لرك1دة تيزنيت)85111)تيزنيت)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1135/2022.

411I

إئتم1ني1ت  لدريشش

Société AGRIZAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

إئتم1ني1ت  لدريشش

ش1رع عال0 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92111،  لعر ئش  ملغرب

Société AGRIZAL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 ملغرب  لجديد رقم 1721  ق1 ة 

فينيزي1  كتب رقم 5 - 92111 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6797

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Société AGRIZAL

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 COMMERCIALISATION DES

. FRUITS ET LEGUMES

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

1721) ق1 ة) رقم)  ملغرب  لجديد 

 92111  -  5 رقم) فينيزي1  كتب 

 لعر ئش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  ليخ1ندرو  نغشلش  شنيز)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  ليخ1ندرو  نغشلش  شنيز)

بشسله1م  قليم) عنش نه( )) شال1 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ليخ1ندرو  نغشلش  شنيز)

بشسله1م  قليم) عنش نه( )) شال1 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)443.

411I

CANOCAF SARL

PARAMEDIC ALMANZAH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

ش1رع  لجيش  مللكي زنقة  لخنس1ء 
رقم 7  لط1بق  لث1ني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،لن1ظشر 

MAROC

 PARAMEDIC ALMANZAH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 17 زنقة 

 ملكة - 62111  لن1ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

23977

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PARAMEDIC ALMANZAH

1/بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

/2 وشبه  لطبية)  ملعد ت  لطبية 

شر ء)وبيع  ملستحضر ت  لصيدالنية)

3/ الستير د) و ستحضر ت  لتجميل)

و لتصدير.
زنقة) (17 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ملكة)-)62111) لن1ظشر  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة خديجة أوشهب1ر):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

أوشهب1ر) خديجة   لسيدة 
عنش نه( ))تجزئة  لبرك1ني زنقة)91)رقم)

41 62111) لن1ظشر  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
أوشهب1ر) خديجة   لسيدة 
عنش نه( ))تجزئة  لبرك1ني زنقة)91)رقم)

41 62111) لن1ظشر  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)518.

412I

COFIJUCE

 FOREST CLINIC
BOUSKOURA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 116

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

 FOREST CLINIC BOUSKOURA
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59 ش1رع 
 لزرقطشني  لط1بق 6 رقم 18  لد ر 

 لبيض1ء 21111  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541857

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 FOREST CLINIC BOUSKOURA

.SARL

و) :) د رة  بإيج1ز) غرض  لشركة 

تسيير  صحة طبية.

59)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

18) لد ر) رقم) (6  لزرقطشني  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء)  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.

 511 (:  لسيدة كنيدير1 حفصة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 5) ملدينة  لخضر ء) شقة)

27182) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.

حفصة) كنيدير1   لسيدة 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 6) ملدينة  لخضر ء) شقة)

27182) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أوس1 1  لسعد) بهالو1   لسيد 

 152 عم1رة) ستي  كشلف  عنش نه( ))

بشسكشرة) 5) ملدينة  لخضر ء) شقة)

لد ر  لبيض1ء) (27182  لنش صر)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821814.

413I

إئتم1ني1ت  لدريشش

 Société ASMA

PROMOTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

إئتم1ني1ت  لدريشش

ش1رع عال0 بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92111،  لعر ئش  ملغرب

 Société ASMA PROMOTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 ملغرب  لجديد رقم 533 ،  لط1بق 4 
رقم 12 - 92111  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6795

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 Société(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.ASMA PROMOTION

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIER

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ملغرب  لجديد رقم)533)،) لط1بق)4 
رقم)12 - 92111) لعر ئش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة  سم1ء) لدريشش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  سم1ء) لدريشش)
جر ن1د ) (28111 عنش نه( )) سب1ني1)

 سب1ني1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  سم1ء) لدريشش)
جر ن1د ) (28111 عنش نه( )) سب1ني1)

 سب1ني1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
25)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)441.

414I

 كتب  لتشتيق

SYNTHEMEDIC
شركة  ملس1همة
تفشيت حصص

 كتب  لتشتيق
 ق1 ة ي1سمينة 3 زنقة  بن  لعريف 
 كتب 5  لط1بق 2  ملع1ريف  لد ر 
 لبيض1ء، 21111،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
SYNTHEMEDIC شركة  ملس1همة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لد ر 

 لبيض1ء ، 21-22، زنقى  لزوبير  بن 
 لعش م،  لصخشر  لسشد ء - 21291 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2121 غشت) (17 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عبد  لحق) (ة)) تفشيت  لسيد)
بنقبش)248.696)حصة  جتم1عية  ن)
أصل)248.696)حصة لف1ئدة  لسيد)
(ة))سعيد  لبدر و1 بت1ريخ)14)غشت)

.2121
تفشيت  لسيد)(ة))بغيتجيت كالين)
326)حصة  جتم1عية  ن أصل)326 
سعيد) (ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة 

 لبدر و1 بت1ريخ)14)غشت)2121.
بنقبش) صشني1  (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (326
326)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))سعيد)

 لبدر و1 بت1ريخ)14)غشت)2121.
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يشسف بنقبش) (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (326
326)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))سعيد)

 لبدر و1 بت1ريخ)14)غشت)2121.
ي1سمين بنقبش) (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (326
326)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))سعيد)

 لبدر و1 بت1ريخ)14)غشت)2121.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

غشت)2121)تحت رقم)743975.
415I

 ملركز  لجهش1 لالستثم1ر لجهة  لعيشن  لس1قية)

 لحمر ء

BATOULE OPTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهش1 لالستثم1ر لجهة 
 لعيشن  لس1قية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 71111، 
 لعيشن  ملغرب

BATOULE OPTIQUE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 ملستقبل رقم  لبقعة 18  لعيشن - 

71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39955
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (12
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BATOULE OPTIQUE
غرض  لشركة بإيج1ز):) لبصري1ت)

،) لنظ1ر ت
وتصدير  لبيع) جمعية  ستير د 
و لعدس1ت) وتصنيع  لزج1ج 
للمنتج1ت)  لعدس1ت  لشمسية 

و الكسسش ر ت.

بيع أجهزة  لسمع
جميع  لعملي1ت) (، ع1م) وبشكل 
و لجش لة) و لصن1عية   لتج1رية 
و لعق1رية و مل1لية  لتي تتعلق بشكل)
ب1ألهد ف) غير  ب1شر  أو   ب1شر 
 ملذكشرة أعاله أو على  ألرجح لتعزيز)

 إلدر ك و لتنمية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- 18) لعيشن)  ملستقبل رقم  لبقعة)

71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيدة  لبتش0  عبيدو)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  لبتش0  عبيدو عنش نه( ))
زنقة بشمل1ن رقم)131)حي خط  لر لة)

12) لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لبتش0  عبيدو عنش نه( ))
زنقة بشمل1ن رقم)131)حي خط  لر لة)

12) لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
ين1ير) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)170/2022.

416I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCO TRADE AND
MARKETING - MTM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 
2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب
 MOROCCO TRADE AND

MARKETING - MTM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 57 ش1رع 
 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124923

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 MOROCCO TRADE AND

.MARKETING - MTM

تسيير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و ستغال0  ألر �شي  لفالحية..

57)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 -  2619 صندوق  لبريد)  شريت1ني1 

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 Yaakov( Iftah( PEREZ  لسيد)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 511

للحصة.

 Guy David HADIDA  لسيد)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 511

للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 Yaakov( Iftah( PEREZ  لسيد)

عنش نه( )) سر ئيل)-)-)-.

 Guy David HADIDA  لسيد)

عنش نه( )) سر ئيل)-)-)-.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 Yaakov( Iftah( PEREZ  لسيد)

عنش نه( )) سر ئيل)-)-)-

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135141.

417I

 ئتم1نية لرفيد

 STE AL MARJA EL KHADRA

SARLAU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 ئتم1نية لرفيد

ش1رع  1لك  بن  رحل‘ زنقة طنجة, 

عم1رة  ملحيط, ط1بق  لث1ني رقم:14 

، 92111،  لعر ئش  ملغرب

 STE AL MARJA EL KHADRA

SARLAU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عين 

 لششك دو ر دهيرية قي1دة جم1عة 

 لعش  رة‘  لقصر  لكبير - 92111 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6781

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE AL(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.MARJA EL KHADRA SARLAU

:) لنقل) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لشخ�شي لحس1ب  لغير

نقل  لبض1ئع لحس1ب  لغير

) عم01  ختلفة.

عين) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

جم1عة) قي1دة  دهيرية  دو ر   لششك 

 92111 (-  لعش  رة‘) لقصر  لكبير)

 لعر ئش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
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 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: عبد لسالم  لعسر1)  لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد لسالم  لعسر1)  لسيد 
دهيرية) دو ر  عين  لششك  عنش نه( ))
قي1دة جم1عة  لعش  رة‘) لقصر  لكبير)

.111 1111 92111
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد لسالم  لعسر1)  لسيد 
دهيرية) دو ر  عين  لششك  عنش نه( ))
قي1دة جم1عة  لعش  رة‘) لقصر  لكبير)

111 1111 92111
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
19)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)236.
418I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

STE TRANS ELGOUTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA
BENRAHO

 N°27 RDC(LOT(SAHARA 1
 -MEKNES ، 50060، MEKNES

MAROC
STE TRANS ELGOUTE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 4 
إق1 ة  لسعد1 طريق  كشر 1 - 

51161  كن1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.43297

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)
 STE(شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسم1له1) TRANS ELGOUTE) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111,11
إق1 ة  لسعد1) (4 رقم)  إلجتم1عي 

51161) كن1س) (- طريق  كشر 1)

 ملغرب نتيجة 0):)عدم تمكن  لشركة)

تحقيق  لغرض  لتج1ر1  ن)  ن 

ت1سيسه1.

رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 51121 (- 1193) لحفرة  لبس1تين)

 كن1س  ملغرب.)

و عين:

و) عزوز  لكشطي   لسيد(ة))
1193) لحفرة) رقم) عنش نه( ))

51121) كن1س  ملغرب)  لبس1تين)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134.

419I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LV IMMOBILIER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 

2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب

LV IMMOBILIER شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 57 ش1رع 

 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124921

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LV (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.IMMOBILIER

تأجير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

جميع  ملب1ني  ملفروشة.

57)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 -  2619 صندوق  لبريد)  شريت1ني1 

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 SOCIETE CIVILE  لشركة)

 IMMOBILIERE INVEST : 1.111

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 SOCIETE CIVILE  لشركة)

عنش نه( )) (IMMOBILIERE INVEST

 Rue Lyautey 54111 Nancy  15

.France

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 Yann,( Stéphane( HUET  لسيد)

 Rue Eugene Hugo  59 عنش نه( ))

54111 Nancy France

 Fabien, Pierre, André  لسيد)

 Rue  5 عنش نه( )) (MARCHAL

 Sainte-Catherine( 54000( Nancy

France

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135141.

421I

mohammed(boumzebra

 QUARANTE SERVICES
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 QUARANTE SERVICES SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ر ب 

 لرقم 76  كرر حي  لي1سمين - 

23211  لفقيه بن ص1لح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

5149

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.QUARANTE SERVICES SARL AU

وسيط) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تج1ر1.

:) ر ب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- حي  لي1سمين) 76) كرر   لرقم)

23211) لفقيه بن ص1لح  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: نبيل  لغزالني)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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عنش نه( )) نبيل  لغزالني   لسيد 
23211) لفقيه بن)  لفقيه بن ص1لح)

ص1لح  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نبيل  لغزالني   لسيد 
23211) لفقيه بن)  لفقيه بن ص1لح)

ص1لح  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) بن ص1لح  ب1لفقيه   البتد ئية 

18)أبريل)2122)تحت رقم)121.

421I

AMIATIS CONSEIL

 AGRO DEVELOPPEMENT
CHAOUIA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
 ق1 ة  لحديقة ٬ لط1بق  لث1لث٬ 
 كتب 53 ٬طريق  لرب1ط ٬عين 
 لسبع ، 21111،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
 AGRO DEVELOPPEMENT

CHAOUIA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  جمشعة 
 لتقّدوم GH2-17 ،  لط1بق  لث1ني 
، سيد1  لبرنش�شي - 21451  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541169
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AGRO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.DEVELOPPEMENT CHAOUIA
تهدف) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لشركة في كل  ن  ملغرب و لخ1رج إلى:

•) إلنع1ش  لعق1ر1،) لشر ء،) (

تقديم  لخد 1ت،) لبن1ء،)  لبيع،)

أو  لكية) تجزئ1ت  إلى   لتحشيل 

لجميع  ملمتلك1ت  ملنقشلة،)  شتركة 

و) كر ء) ملمتلك1ت  ملنقشلة،) لتسيير 

إع1دة بيع جميع  ملمتلك1ت  لث1بتة أو)

 ملنقشلة.

•) نج1ز  ختلف  ملب1ني و  لتبعي1ت)

 لخ1صة أو  ملشتركة.

•)إبر م جميع عقشد إيج1ر  ألشغ01)

 لالز ة لبن1ء) ملجمشع1ت  لسكنية أو)

 لتجزئ1ت أو  لبن1ي1ت  ملختلفة حسب)

قبل)  لنظ1م  لق1نشني  ملطلشب  ن 

 إلد رة  ملغربية.

خد 1ت) و  أعم01  لبن1ء) (•
عالق1ت) ربط   لسمسرة  لعق1رية,)

عمل,)شر كة,)تمثيل  إل تي1ز ت.

ك1نت) كيفم1  جميع  ألعم01  (•

طبيعته1.

جميع  لعملي1ت  ملتعلقة) (•

ب1إلنع1ش  لعق1ر1 و  لذ1 تدخل في)

نط1ق نصشص  لقش نين  ملتعلقة به.

تجزئته1) تنميته1،) تهييئ  ألر �شي،) (•

جميع  ملش1ريع  لعق1رية) وبن1ء)

، ملنش1ت  لصن1عية،) لسي1حية،)

 لزر عية  لسكنية  نه1 أو  لترفيهية).

جميع  ألر �شي  ملبنية) •) قتن1ء)

جميع  ملب1ني,) هدم  و  لغير  ملبنية,)

تقسيم  ألر �شي و  لتجزئ1ت لغرض)

 الستعم01  لسكني  ملنهي أو  إلد ر1.

•)نقل  مللكية،) لبن1ء،) الستغال0،)

 لكر ء،) لتسيير و إلشر ف على جميع)

 ملمتلك1ت  لث1بتة لالستخد م  لسكني)

 ملنهي و إلد ر1.

•) ألخد،) القتن1ء،) الستغال0،)

 لبيع أو لشر ء)لجميع  لحقشق،بر ءة)

تج1رية  ملتعلقة) عال ة   الختر ع،)

و) ،) الستير د  بهدف  لشركة)

 لتصدير..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) جمشعة)

،) لط1بق  لث1ني) (GH2-17  لتقّدوم)

21451) لد ر) (- سيد1  لبرنش�شي) (،

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

5.111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: عمر)  لشركة  لعق1ر ت  شال1 

49.996)حصة بقيمة)111,11)درهم)

للحصة).

 لسيد عمر  لعلج):)1)حصة بقيمة)

111,11)درهم للحصة).

 1 (: عبد  لكريم  لعلج)  لسيد 

حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).

 1 (: عبد  لسالم  لعلج)  لسيد 

حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).

حصة) (1 (: لطفي  لعلج)  لسيد 

بقيمة)111,11)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عمر)  لشركة  لعق1ر ت  شال1 

21.111) لد ر  لبيض1ء) (. عنش نه( ))

 ملغرب.

(. عنش نه( )) عمر  لعلج   لسيد 

21.111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عبد  لكريم  لعلج)  لسيد 

21.111) لد ر  لبيض1ء) (. عنش نه( ))

 ملغرب.

عبد  لسالم  لعلج)  لسيد 

21.111) لد ر  لبيض1ء) (. عنش نه( ))

 ملغرب.

(. عنش نه( )) لطفي  لعلج   لسيد 

21.111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  لعلج عنش نه( ))31 

إق1 ة يسر ،)ك1ليفشرني1)21251) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822126.

422I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

BK AGENCEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N° 45

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

BK AGENCEMENT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  جمشعة 

 لتقدم م س 2 17-  لط1بق 2، 

سيد1  لبرنش�شي.  لد ر  لبيض1ء 

21611  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541675

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BK (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AGENCEMENT

:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ن  لشركة هش)،)بشكل  ب1شر أو غير)

 ب1شر)،)في  ملغرب وفي جميع  لبلد ن)

لنفسه1 أو ني1بة عن أطر ف) سش ء) (،

ث1لثة)،) لعملي1ت  لت1لية  ملعلنة وغير)

 ملقيدة:

أو) *) ق1و0  تعدد  ألشغ01 

للبن1ء،)أشغ01 أملنيشم وزج1ج وحديد)

وأعم01 خشبية.

*)شر ء)وبيع جميع  الث1ث  لجديد)

و لتجهيز ت  ملكتبية) و ملستعمل 

و لرفشف.
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وبيع  ملش د  الستهالكية) شر ء) (*

 ملكتبية.

وتنجيد  لكر �شي.

*) ستير د وتصدير.

و لتجميع) و لتصميم  *) لتسشيق 

و لدر سة وتقديم  لخد 1ت و لتع1قد)

بأث1ث) يتعلق  فيم1   ن  لب1طن 

و عد ت  ملك1تب.

*)جميع  ألعم01 وإد رة  ألرشيف.

*)شر ء)وبيع  لعبش ت بأنش عه1.

عال ة) أل1  *) لتمثيل  لتج1ر1 

بر ءة) أو  أو  نتج  نمشذج  أو  تج1رية 

 ختر ع)؛

وتركيب  لرخ1م) *) لديكشر ت 

و لب1ركيه و لبالط وغيره1)؛

و لجدر ن) أغطية  ألرضي1ت  (*

بأنش عه1.

*)نج1رة  ألملنيشم و لخشب.

على) تشكيل  لجبس  أعم01  (*

 لسقف.

*) لتشطيب.

*) لتشزيع و لتج1رة.

على  متلك1ت) *) الستحش ذ 

ذ ت  لغرض) جميع  لشرك1ت  في 

(،  ملم1ثل أو ذ1  لصلة وبشكل أعم)

و ملنقشلة) جميع  ملع1 الت  لتج1رية 

بشكل) ،) ملرتبطة  و مل1لية) و لعق1رية 

 ب1شر أو غير  ب1شر ب1ألشي1ء) ملذكشرة)
تعزز) أن  أو  ن  ملحتمل  (، أعاله)

تحقيقه1 وتطشيره1)،)وكذلك  ثل أ1)

 ش1ركة  ب1شرة أو غير  ب1شرة)،)بأ1)

شكل  ن  ألشك01)،)في  لشرك1ت  لتي)

تسعى لتحقيق أهد ف  م1ثلة أو ذ ت)

صلة..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) جمشعة)

 لتقدم م س)2 17-) لط1بق)2،)سيد1)

 21611  لبرنش�شي.) لد ر  لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

111)حصة) (:  لسيد بشعزة كنش)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) كنش  بشعزة   لسيد 
 1 بلشك) أ   ق1 ة  لشب1ب  نطقة 
 21591 عين  لسبع) (3 عم1رة د رقم)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) كنش  بشعزة   لسيد 
 1 بلشك) أ   ق1 ة  لشب1ب  نطقة 
 21591 عين  لسبع) (3 عم1رة د رقم)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821776.

423I

karama conseil

 STE D INVESTISSEMENT
TOURISME HOTEL DALILA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
 STE D INVESTISSEMENT

 TOURISME HOTEL DALILA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 26 درب 

 ملتر حي  لبليدة ف1س - 31111 ف1س 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72389

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE D(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 
 INVESTISSEMENT TOURISME

.HOTEL DALILA
د ر) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لضي1فة.
درب) (26 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
31111)ف1س) (-  ملتر حي  لبليدة ف1س)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: عمر ني  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) عمر ني  حمد   لسيد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) عمر ني  حمد   لسيد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2195/2022.
424I

karama conseil

 STE YOUMED
 EQUIPEMENTS ET

SERVICES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  س1 ة 
 بن زيد ش1رع  لجيش  مللكي ف1س، 

31111، ف1س  ملغرب
 STE YOUMED EQUIPEMENTS
ET SERVICES SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 لسفلي رقم66 تجزئة ري1ض 

 لي1سمين طريق عين  لشقف ف1س - 

31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72387

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 YOUMED EQUIPEMENTS ET

.SERVICES SARL

هندسة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1ئع  لتجهيز ت) (-  لح1سشب)

 لكهرب1ئية.

:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ري1ض) تجزئة  رقم66)  لسفلي 

 لي1سمين طريق عين  لشقف ف1س)-)

31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد قجش ر  حمد):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: يشنس)  لسيد  لجب1ر1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) قجش ر  حمد   لسيد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

يشنس عنش نه( ))  لسيد  لجب1ر1 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

يشنس عنش نه( ))  لسيد  لجب1ر1 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
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عنش نه( )) قجش ر  حمد   لسيد 

ف1س)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2194/2022.

425I

ADVISORIS

 ALLIANZ AFRICA

FINANCIAL SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 ALLIANZ AFRICA FINANCIAL

SERVICES »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 166 ش1رع 

 لزرقطشني  لد ر  لبيض1ء 21251 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.52615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

قرر  ملس1هم  لشحيد سحب  لسيد)

(،Coenraad( Christiaan( VROLIJK

،) ن) (1971 سبتمبر) (8 في)  ملشلشد 

 لجنسية  لهشلندية)،)وح1 ل تصريح)

 إلق1 ة رقم)BE74464A)،) ن  ه1 ه)

كمدير.

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تعيين  لسيد) قرر  ملس1هم  لشحيد 

،) ملشلشد) يشه1نس بش0 أندري1س ب1ير)

،) ن  لجنسية) (1978 نشفمبر) (31 في)

 ألمل1نية)،)وح1 ل تصريح  إلق1 ة رقم)

كمدير للشركة لفترة) (، (BE82299H

غير  حددة.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)-:) لذ1 ينص على  1يلي:

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821544.

426I

Khidmat(Attajir

FROID CLIMA SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15

52000، ERRACHIDIA(MAROC

FROID CLIMA SUD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 19 

 رزوكة  ملركز  لريص1ني - 52212 

 لريص1ني  رزوكة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15897

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FROID(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.CLIMA SUD
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

أجهزة  لتكييف) وتركيب  صي1نة 

و لتبريد و لتهشية.

 19 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 52212 (-  رزوكة  ملركز  لريص1ني)

 لريص1ني  رزوكة.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد كريمي  حمد):)341)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 331 (:  لسيد كريمي عبد  لش حد)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

331)حصة) (:  لسيد كريمي  حمد)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) كريمي  حمد   لسيد 
حي سيد1  لغ1ز1 ب1لعربي ش1رع و د)
 لشرف1ء)52451) لريص1ني  لريص1ني.
عبد  لش حد) كريمي   لسيد 
عنش نه( ))حي سيد1  لغ1ز1 ب1لعربي)
زنقة)11) لرقم)14 52451) لريص1ني)

 لريص1ني.
عنش نه( )) كريمي  حمد   لسيد 
حي سيد1  لغ1ز1 ب1لعربي ش1رع و د)
52451) لريص1ني)  14 رقم)  لشرف1ء)

 لريص1ني.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) كريمي  حمد   لسيد 
حي سيد1  لغ1ز1 ب1لعربي ش1رع و د)
 لشرف1ء)52451) لريص1ني  لريص1ني

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)519.

427I

CABINET OUASSI

PERLE MOGADOUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

CABINET OUASSI
عم1رة كش رزيد ش1رع  لحرية ط1بق 
 الو0  كتب رقم 3  ملدينة  لجديدة 

، 46111،  سفي  ملغرب
PERLE MOGADOUR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  رض 

 ملكرون1ت حد والد سلم1ن - 46111 
 سفي  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.8647

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)
شركة ذ ت) (PERLE MOGADOUR
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 1.111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  رض)
 46111  ملكرون1ت حد والد سلم1ن)-)

 سفي  ملغرب نتيجة لعجز  1د1.
و عين:

عبد  لعزيز)  لسيد(ة)) ششيخ 
حي) زنقة  لشد ية  (37 عنش نه( )) و 
سيد1   ب1رك)46111) سفي  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
أرض) وفي  (2122 أبريل) (21 بت1ريخ)
 46111 (-  كرون1ت حد والد سلم1ن)

 سفي  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بآسفي   البتد ئية 

2122)تحت رقم)341.

428I

ADVISORIS

ALLIANZ S.E BRANCH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ALLIANZ S.E BRANCH »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 166 ش1رع 
 لزرقطشني  لد ر  لبيض1ء 21251 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.52615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
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قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 Coenraad(Christiaan(فصل  لسيد
VROLIJK) ملشلشد في)8)سبتمبر)1971 
وح1 ل)  ن  لجنسية  لهشلندية 
BE74464A) ن) تصريح  إلق1 ة رقم)

 نصبه كمدير للفرع.
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
لتعيين  لسيد يشه1نس بش0 أندري1س)
(،1978 نشفمبر) (31 ،) ملشلشد في) ب1ير)
وح1 ل) (،  ن  لجنسية  ألمل1نية)
(، (BE82299H رقم) تصريح  إلق1 ة 
 ALLIANZ S.E BRANCH(ديًر  لفرع 

لفترة غير  حددة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)-:) لذ1 ينص على  1يلي:

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821543.

429I

BLUE SEA MAKERS

BLUE SEA MAKERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BLUE SEA MAKERS
332 ش1رع  بر هيم  لرود ني  لط1بق 
 لخ1 س  لشقة 21 إق1 ة  لريح1ن 
 ملع1ريف  لد ر لبيض1ء ، 21311، 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
BLUE SEA MAKERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 332 

 بر هيم  لرود ني  لط1بق  لخ1 س 
 لشقة 21 إق1 ة  لريح1ن  ملع1ريف 

 لد ر لبيض1ء ، 213 - 21111 
 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
539749

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BLUE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.SEA MAKERS
تنظيم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
لجميع) و إلنت1ج  وتقديم  ملششرة 
أنش ع  ملش1ريع  مل1ئية و لهيدروليكية)
شر ء)وبيع و ستير د وتصدير وتركيب)
جميع أنش ع  آلالت و ألدو ت و لسلع)

 لبحرية و مل1ئية و لهيدروليكية
دعم وتدريب وإد رة جميع أنش ع)
تركيب  آلالت  لصن1عية)  ش1ريع 

 مل1ئية  لبحرية و لهيدروليكية.
إنش1ء)وتنشيط  لحمالت  إلعالنية)
و لترويجية) و لتج1رية  و لتسشيقية 

لألو  ر  لبيئية أو  الجتم1عية
وعرض  إلعالن1ت) إنت1ج 
في) و ستخد م  ملس1ح1ت  إلعالنية 

جميع أنح1ء) ملغرب
و ألدو ت) وبيع  ملعد ت  شر ء)
و للش زم وقطع غي1ر  آلالت  لصن1عية)

و لهيدروليكية.
 لشس1طة  لتج1رية

أو) على  ش1رك1ت   الستحش ذ 
أو  ؤسسة) شركة  أ1  في   صلحة 
أو  ألور ق) سند ت  مللكية  وشر ء)

 مل1لية.
 332 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 بر هيم  لرود ني  لط1بق  لخ1 س)
إق1 ة  لريح1ن  ملع1ريف) (21  لشقة)
 21111  -  213 (،  لد ر لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة) (:  لسيدة كنزة  رشد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  حمد ق1نشني):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ق1نشني   لسيد  حمد 
ش1رع  ملن1 ة رقم)232)ط)4)شقة)11 

تطش ن)51181)تطش ن  ملغرب.

عنش نه( )) كنزة  رشد   لسيدة 
رقم) (4 زن1تة) حي  لقدس  جمشعة 
سيد1  لبرنش�شي  لد ر لبيض1ء) (148

21611) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ق1نشني   لسيد  حمد 
ش1رع  ملن1 ة رقم)232)ط)4)شقة)11 

تطش ن)51181)تطش ن  ملغرب
عنش نه( )) كنزة  رشد   لسيدة 
رقم) (4 زن1تة) حي  لقدس  جمشعة 
سيد1  لبرنش�شي  لد ر لبيض1ء) (148

21611) لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

431I

CABINET OUASSI

L.C.H 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

CABINET OUASSI
عم1رة كش رزيد ش1رع  لحرية ط1بق 
 الو0  كتب رقم 3  ملدينة  لجديدة 

، 46111،  سفي  ملغرب
 L.C.H شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 2 

 كرر سعديين حي  لصف1 - 46111 
 سفي  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.9517

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (14 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
ويد ن) شرف  (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن أصل) (17.583
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (36.166

حمزة ويد ن بت1ريخ)14)أبريل)2122.
ويد ن) شرف  (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (9.291
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (36.166

 يشب ويد ن بت1ريخ)14)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بآسفي   البتد ئية 

2122)تحت رقم)342.

431I

COFIJUCE

SECURITE WORD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 116

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

SECURITE WORD شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : تجزئة 
 لشرق1و1 عم1رة 6 شقة 3 زنقة 

ط1هر زنيبر خ1رج ب1ب سبتة - 11111 
سال  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.27177
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
2121)تقرر حل) 18)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (SECURITE WORD
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
 3 شقة) (6 عم1رة) تجزئة  لشرق1و1 
(- سبتة) ب1ب  خ1رج  زنيبر  ط1هر  زنقة 
سال  ملغرب نتيجة للخس1رة) (11111
نتيجة  لتكلفة  لكبيرة)  ملتر كمة 

للصفق1ت  لعمش ية.
و عين:

و) سهيل  عبد  لرحيم   لسيد(ة))
والد) دو ر  والد  لعم1 رة  عنش نه( ))
حمد) بن  (26151 عب1د1  لنخيلة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
تجزئة) وفي  (2121 فبر ير) (15 بت1ريخ)
 لشرق1و1 عم1رة)6)شقة)3)زنقة ط1هر)
11111)سال) (- زنيبر خ1رج ب1ب سبتة)

 ملغرب.



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8436

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
16) 1رس) بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)38558.

432I

Gm Consulting

CASA DEL COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Gm Consulting
118  لزبير بن  لعش م  لط1بق  لث1ني 
 لرقم 4 ، 21313،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
CASA DEL COM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 12 

عمررسالو1  لط1بق  لث1ني  لرقم 15 
- 21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.434673
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تقرر حل) 23)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) CASA DEL COM) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
عمررسالو1  لط1بق) (12  إلجتم1عي)
21111) لد ر)  -  15  لث1ني  لرقم)
تصشيت) (:  لبيض1ء) ملغرب نتيجة 0)
أغلبية  س1همي  لشركة و ش فقتهم)

على حله1 أو تصفيته1.
 12 ب) حدد  قر  لتصفية  و 
عمررسالو1  لط1بق  لث1ني  لرقم)15 

- 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

هدى ن1هر و عنش نه( ))  لسيد(ة))
 ق1 ة  ملشدة ش1رع بن ت1شفين عم1رة)
21111) لد ر  لبيض1ء)  15 ب  لرقم)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
 ملتعلقة ب1لتصفية):)12)عمررسالو1)

 لط1بق  لث1ني  لرقم)15.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)14811.

433I

KHOUYI BADIA

TADAOUT NSOUK SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب

 TADAOUT NSOUK SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز 

 غب1لش - 54351  يدلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3165

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TADAOUT NSOUK SARL

:) حطة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لشقشد.

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 غب1لش)-)54351) يدلت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

341)حصة) (:  لسيد وغي1د  شحى)

بقيمة)111)درهم للحصة).

حصة) (331 (:  لسيد وغي1د عزيز)

بقيمة)111)درهم للحصة).

331)حصة) (:  لسيد وغي1د  حمد)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) وغي1د  شحى   لسيد 
 54113 تيغس1لين) ب1لحي  الد ر1 

خنيفرة  ملغرب.
عنش نه( )) عزيز  وغي1د   لسيد 
 18111 تير س1) (3  4 3د 0) س  وروب1)

برشلشنة  سب1ني1.
عنش نه( )) وغي1د  حمد   لسيد 
 54113 تيغس1لين) ب1لحي  الد ر1 

خنيفرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) وغي1د  شحى   لسيد 
 54113 تيغس1لين) ب1لحي  الد ر1 

خنيفرة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بميدلت   البتد ئية 

2122)تحت رقم)111.
434I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ئتم1نية  لثقة  لعيشن 

LAAYOUNE

B.H.K FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

 FIDUCIAIRE ئتم1نية  لثقة  لعيشن 
CONFIANCE LAAYOUNE

ش1رع عال0 بن عبد هللا  ملر�شى 
 لعيشن ، 72111،  ملر�شى  لعيشن 

 ملغرب
B.H.K FISH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 339 ش1رع 
21 غشت  ملر�شى  لعيشن - 71112 

 ملر�شى  لعيشن  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.16827

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»911.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) درهم«) (1.111.111« إلى) درهم«)
إد 1ج  حتي1طي أو أرب1ح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  مل01.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1152/2022.

435I

شركة  إلئتم1نية  لش سطية

MAISON DE LA TOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  إلئتم1نية  لش سطية

13 زنقة  نتسر بي رقم 3 م.ج ، 

51111،  كن1س  ملغرب

MAISON DE LA TOLE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 لر ز1 رقم 43  لسع1دة - 51111 

 كن1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

55989

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MAISON DE LA TOLE

طالء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 51111 (- 43) لسع1دة) رقم)  لر ز1 

 كن1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد لحسن  لريط):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد   حمد  لريط):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).



8437 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) لحسن  لريط   لسيد 
 كن1س)51111) كن1س  ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد   حمد  لريط 
 كن1س)51111) كن1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) لحسن  لريط   لسيد 
 كن1س)51111) كن1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1511.
436I

RADOUANE

 MODALISATION
2STRUCTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA(I(N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 MODALISATION 2STRUCTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 الر�شي  لتجزئة رقم 1692 تجزئة بير 

 لر  ي - 14111 قنيطرة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

64975
 13 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
.MODALISATION2STRUCTURE

غرض) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لشركة في  ملغرب و لخ1رج

در سة  لهي1كل  لخرس1نية) (
 ملسلحة و ملسبقة  إلجه1د.

في  لهي1كل) در سة  لهي1كل  (
 ملعدنية و لخشب و ألملنيشم.
)در سة  لهي1كل  لهندسية.

ر سة  لطرق.)
و لشبك1ت) در سة  لطرق 

 ملختلفة.
و لسب1كة) در سة  لكهرب1ء)

و لتكييف.
)در سة  لعالج.

) لدر سة  لبيئية.
) ملس1عدة  لفنية)؛

)جدولة وتشجيه وتنسيق  ش1ريع)
 لبن1ء)و

أشغ01 عمش ية؛
در سة  لهدم وإع1دة تأهيل  ملب1ني.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 الر�شي  لتجزئة رقم)1692)تجزئة بير)

 لر  ي)-)14111)قنيطرة  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 451 (:  لسيد عدن1ن  يت برو 0)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 111 (: سعد و1)  لسيد  يشب 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 451 (:  لسيد  لشرق1و1  لعرش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
برو 0) عدن1ن  يت   لسيد 
تجزئة  ملدينة  لجديدة) عنش نه( ))

 لدريشش)62253) لدريشش  ملغرب).
 لسيد  لشرق1و1  لعرش)
5) ق1 ة) عم1رة) (5 شقة) عنش نه( ))
بديعة هرهشرة)12111)تم1رة  ملغرب).
 لسيد  يشب سعد و1 عنش نه( ))
 4 لس1سفة  ق1 ة قصبة  ق1 ة ج ه)
عم1رة)12) لط1بق)2) لشقة)4 21232 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  يشب سعد و1 عنش نه( ))
 4 لس1سفة  ق1 ة قصبة  ق1 ة ج ه)
عم1رة)12) لط1بق)2) لشقة)4 21232 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)18)أبريل)

2122)تحت رقم)91177.

437I

CAF MAROC

 ASSIALIN INTERNATIONAL

TRADE & SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ASSIALIN INTERNATIONAL

TRADE & SERVICES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: زنقة و د 
زيز رقم 21 إق1 ة ك1سطي1  لط1بق 

 لث1ني رقم 11 - - طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.116829

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تفشيت  لسيدة أسية  لحنيني،)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
K134718، ملغربية،511)حصة) رقم)

للشركة،)  ن  لحصص  الجتم1عية 

للف1ئدة  لسيد حميد  لن1د1  لح1 ل)

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

.KB131181

على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تفشيت  لسيدة أسية  لحنيني،)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
رقم)K134718، ملغربية،)511)حصة)

للشركة،)  ن  لحصص  الجتم1عية 

للف1ئدة  لسيد حمزة  لن1د1  لح1 ل)

رقم لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

.KB122983

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:

للشركة) تغيير  لشكل  لق1نشني  (
ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 
ذ ت  لشريك  لش حد إلى شركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة.
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
أسية  لحنيني،) إنه1ء) ه1م  ملسيرة 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

.K134718(رقم
قر ر رقم)5:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيد حميد  لن1د1 و  لسيد)
جديدين) حمزة  لن1د1  سيرين 

للشركة.)
قر ر رقم)6:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحديث  لق1نشن  ألس1�شي للشركة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم  ملعنية:) لذ1 ينص على)

 1يلي:)ب1لتعديل.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3597.

438I

 التق1ن للحس1ب1ت

VIA MASSINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 التق1ن للحس1ب1ت
142 ش1رع  ر كش  لط1بق  لث1ني 
رقم 5 ، 62111،  لن1ظشر  ملغرب

VIA MASSINE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 2 زنقة 
رو 1 أزغنغ1ن  لن1ضشر - 62651 

 لن1ضشر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

23985
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 VIA (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MASSINE
بيع قطع) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لغي1ر.
زنقة) (2 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 62651 (- أزغنغ1ن  لن1ضشر) رو 1 

 لن1ضشر  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد زبير بشحميد1):)341)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 331 (: بشحميد1)  لسيد سفي1ن 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة صبيحة بشحميد1):)331 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) بشحميد1  زبير   لسيد 
حي  لعم1لي زنقة رو 1 رقم)2)أزغنغ1ن)

 لن1ضشر)62651) لن1ضشر  ملغرب.
بشحميد1) سفي1ن   لسيد 
2)أزغنغ1ن) عنش نه( ))ش1رع رو 1 رقم)

 لن1ضشر)62651) لن1ضشر  ملغرب.
بشحميد1) صبيحة   لسيدة 
 12 رقم) حي  لعم1لي  عنش نه( ))
62651) لن1ضشر) أزغنغ1ن  لن1ضشر)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) بشحميد1  زبير   لسيد 
حي  لعم1لي زنقة رو 1 رقم)2)أزغنغ1ن)

 لن1ضشر)62651) لن1ضشر  ملغرب
بشحميد1) سفي1ن   لسيد 
2)أزغنغ1ن) عنش نه( ))ش1رع رو 1 رقم)

 لن1ضشر)62651) لن1ضشر  ملغرب
بشحميد1) صبيحة   لسيدة 
 12 رقم) حي  لعم1لي  عنش نه( ))
62651) لن1ضشر) أزغنغ1ن  لن1ضشر)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)15) 1رس)

2122)تحت رقم)424.
439I

COFIJUCE

SECURITE WORD 1
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 116

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

SECURITE(WORD 1 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : تجزئة 

 لشرق1و1 عم1رة 6 شقة 3 زنقة 

ط1هر زنيبر خ1رج ب1ب سبتة - 11111 

سال  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.27179

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2121)تقرر حل) 18)فبر ير)  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (SECURITE WORD 1

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

 3 شقة) (6 عم1رة) تجزئة  لشرق1و1 
(- سبتة) ب1ب  خ1رج  زنيبر  ط1هر  زنقة 

سال  ملغرب نتيجة للخس1رة) (11111

نتيجة  لتكلفة  لكبيرة)  ملتر كمة 

البر م  لصفق1ت  لعمش ية.

و عين:

و) سهيل  عبد  لرحيم   لسيد(ة))

والد) دو ر  والد  لعم1 رة  عنش نه( ))

حمد) بن  (26151 عب1د1  لنخيلة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

تجزئة) وفي  (2121 فبر ير) (15 بت1ريخ)
 لشرق1و1 عم1رة)6)شقة)3)زنقة ط1هر)
11111)سال) (- زنيبر خ1رج ب1ب سبتة)

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

16) 1رس) بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)38559.

441I

IASCOMPTES sarl

HAPPY GOURMET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl

18 ش1رع بيرون ط1بق 1 شقة 2 

بلفدير ، 21311،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

HAPPY GOURMET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 لسفلي إق1 ة كرديني1 تجزئة 

ألبيروني ش1رع إبن ج1حظ بشركشن - 

21153  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541387

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 HAPPY(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.GOURMET
:) مشن) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحفالت)

بيع  ملنتج1ت  لغذ ئية  لج1هزة.

:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لسفلي إق1 ة كرديني1 تجزئة ألبيروني)

 21153 (- ش1رع إبن ج1حظ بشركشن)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: إسم1عيل  لبق1لي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: عبد  لحي  لبق1لي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد إسم1عيل  لبق1لي عنش نه( ))

إ شز ر) طريق  تجزئة  لنخيل  (96

31111)ف1س  ملغرب.

 لسيد عبد  لحي  لبق1لي عنش نه( ))

إ شز ر) طريق  تجزئة  لنخيل  (96

31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد إسم1عيل  لبق1لي عنش نه( ))

إ شز ر) طريق  تجزئة  لنخيل  (96

31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822189.

441I

CANOCAF SARL

BOPHA INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

CANOCAF SARL

ش1رع  لجيش  مللكي زنقة  لخنس1ء 

رقم 7  لط1بق  لث1ني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،لن1ظشر 

MAROC

BOPHA INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي حي 

ع1ريض 3، 212 رقم 18 - 62111 

 لن1ظشر  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

21133

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم حذف) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 ألنشطة  لت1لية  ن نش1ط  لشركة)

 لح1لي):

-) النع1ش  لعق1ر1.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)636.

442I
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Gescompte

STE: B-SHINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسم01  لشركة

Gescompte
 bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: B-SHINE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 46، 
ش1رع  لزرقطشني  لط1بق 3 رقم 6 - 

21151  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
خفض رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.518163

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2121 دجنبر) (21 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  خفض 
أ1) درهم«) (151.111,11« قدره)
إلى) درهم«) (251.111,11«  ن)
(: طريق) عن  درهم«) (111.111,11«

تخفيض عدد  ألسهم.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2122)تحت رقم)818994.
443I

CANOCAF SARL

FURUNO NAVAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نش1ط  لشركة

CANOCAF SARL
ش1رع  لجيش  مللكي زنقة  لخنس1ء 

رقم 7  لط1بق  لث1ني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،لن1ظشر 

MAROC
FURUNO NAVAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  الجتم1عي  ين1ء 

 لصيد بني  نص1ر - 62151  لن1ظشر 
 ملغرب.

تغيير نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15625
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تغيير) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)
»1/بيع  عد ت) نش1ط  لشركة  ن)
عمل) 2/ورشة   لصيد  لبحر1)
إلى) و لتصدير«) 3/ الستير د  بحرية)
ببيع) بحرية  عمل  ورشة  » ستبد 0 
وتجميع  ملعد ت و مللحق1ت  لخ1صة)

ب1ملر �شي و ر كب  لنزهة  لبحرية«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)637.
444I

فيكشج دو سشس ش م م للشريك  لشحيد

سينكوالر‹س الصويرة ش م م 
 SINGULAR›S ESSAOUIRA -

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيكشج دو سشس ش م م للشريك 
 لشحيد

45، ش1رع  لعقبة، ، 44111، 
 لصشيرة  ملغرب

سينكشالر‹س  لصشيرة ش م م - 
 SINGULAR›S ESSAOUIRA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  س1كنة 

عند فيكشج دو سشس رقم 45، ش1رع 
 لعقبة، - 44111  لصشيرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6113
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
(- م) م  ش  سينكشالر‘س  لصشيرة 
. SINGULAR’S ESSAOUIRA SARL
:) ق1و0 في) غرض  لشركة بإيج1ز)
تدبير  الستغال0  لتج1ر1 أو  لخد 1ت)

( ستغل د ر للضي1فة).
:) س1كنة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عند فيكشج دو سشس رقم)45،)ش1رع)
 لعقبة،)-)44111) لصشيرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 Sté SINGULAR’S  لشركة)
 HOTEL I RESTAURANTS SL : 991

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 11 (:  لسيدة  ورطز لشبيز سيلفي1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 Sté SINGULAR’S  لشركة)
 HOTEL I RESTAURANTS SL
(. (. فر نك1  سب1ني1) فيال  عنش نه( ))

 سب1ني1.
سيلفي1) لشبيز   لسيدة  ورطز 

عنش نه( )) ملغرب).).) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد)PORCUNA M.M.J) مثل)
 Sté SINGULAR’S HOTEL I, شركة)
فيال) عنش نه( )) (RESTAURANTS SL

فر نك1  سب1ني1).).) سب1ني1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
25)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)139.
445I

mohammed(boumzebra

MOULIN ADDAHABIA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MOULIN ADDAHABIA »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ر ب 
 لطريق  لشطنية رقم 11  والد 

بشخدو - 23211  لفقيه بن ص1لح 
 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.3741

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (28  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 حضر قر ر فتح فرع شركة
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تشسيع  لنش1ط  الجتم1عي)  حضر 

للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لنش1ط  الجتم1عي للشركة
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

فتح فرع للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
بت1ريخ) بن ص1لح  ب1لفقيه   البتد ئية 

15) 1رس)2122)تحت رقم)91.
446I

VISION VASTE CONSULTING

SIHAM & HAFED BEAUTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
SIHAM & HAFED(BEAUTY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 13  كرر 
ش1رع  بن  لهيثم  لط1بق  لسفلي - 

91111 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.112625

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
)SIHAM) بلغ) &( HAFED( BEAUTY
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
ش1رع) 13) كرر   قره1  إلجتم1عي)
 91111  بن  لهيثم  لط1بق  لسفلي)-)
:) لتشقف) (0 نتيجة  طنجة  ملغرب 

 لنه1ئي عن  لنش1ط  الجتم1عي.
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و حدد  قر  لتصفية ب)13) كرر)
ش1رع  بن  لهيثم  لط1بق  لسفلي)

 ملغرب)91111)طنجة  ملغرب.)
و عين:

و) عبد لفت1ح  ية   لسيد(ة))
 5 2) جمشعة) عنش نه( )) لعرف1ن)
طنجة) (91111  6 رقم) (144 عم1رة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
 لسيد(ة))سه1م تشتية و عنش نه( ))
 سن1نة حش ة بشتريكة زنقة)4)رقم)1 
(ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252946.
447I

DCAP

DEPLOYA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

DCAP
 Angle(Bd(Omar(Khayam(et(Rue

 Al(Banafsaj, Bat(B, Appt(N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC
DEPLOYA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية ش1رع 
عمر  لخي1م وزنقة  لبنفسج، عم1رة 
ب رقم 4  لط1بق  ألو0، بشسيجشر - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.459365

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر حل) (2122 ين1ير) (14  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
DEPLOYA) بلغ)  لشريك  لشحيد)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

عمر) ش1رع  ز وية   قره1  إلجتم1عي 
ب) عم1رة  وزنقة  لبنفسج،)  لخي1م 
(- بشسيجشر) 4) لط1بق  ألو0،) رقم)
21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب نتيجة)

0):)تشقف أنشطة  لشركة.
و حدد  قر  لتصفية ب ز وية ش1رع)
عم1رة) عمر  لخي1م وزنقة  لبنفسج،)
(- 4) لط1بق  ألو0،)بشسيجشر) ب رقم)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة))ن1دية  لسب1عي  الدري�شي)
42)رقم) و عنش نه( ))حي  لعيشن زنقة)
21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب)  18

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
 ملتعلقة ب1لتصفية):)ز وية ش1رع عمر)
ب) عم1رة  وزنقة  لبنفسج،)  لخي1م 

رقم)4) لط1بق  ألو0،)بشسيجشر
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821631.
448I

FIDERSER

STE FRAMASS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE FRAMASS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 241  لحي 
 لصن1عي سيد1 ق1سم - 16111 

سيد1 ق1سم  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.27457

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 12) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عبد لعزيز) (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (51  فريقش)

لف1ئدة  لسيد) حصة  (111 أصل)

12) 1رس) بت1ريخ) يشنس  لنجمي  (ة))

.2122

عزيز  عم1رة) (ة)) تفشيت  لسيد)

 111 حصة  جتم1عية  ن أصل) (51

يشنس) (ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة 

 لنجمي بت1ريخ)12) 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 21  البتد ئية بسيد1 ق1سم بت1ريخ)

أبريل)2122)تحت رقم)213.

449I

STE TIB COMPT SARL AU

MAADIN YASS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

 لتقى ش1رع  ملر بطين وزنقة 

 لبخ1ر1 إق1 ة بغد د1  كتب رقم 

15 ، 61111، وجدة  ملغرب

MAADIN YASS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لبست1ن 3 زنقة عين ج1لشت رقم 26 

 لط1بق  الو0 - 61111 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39255

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MAADIN YASS

غرض  لشركة بإيج1ز):) ستير د و)

تصدير,)تعدين,)بيع  ملع1دن.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لبست1ن)3)زنقة عين ج1لشت رقم)26 

 لط1بق  الو0)-)61111)وجدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: ي1سر) بشلغشة   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ي1سر  بشلغشة   لسيد 

 72 رقم) تجزئة  لجي1ر  حي  لزيتشن 

61111)وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ي1سر  بشلغشة   لسيد 

 72 رقم) تجزئة  لجي1ر  حي  لزيتشن 

61111)وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)564.

451I

DRIEB(&(ASSOCIES

 COMOLI, FERRARI & C

MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

 COMOLI, FERRARI & C(MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تشين س1نتر 

 لبرج  لغربي  لط1بق 16، ز وية ش1رع 

 لزرقطشني و ملسيرة - 21331  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
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قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)23)دجنبر)2121)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

س1نتر  لبرج  لغربي  لط1بق) »تشين 
ز وية ش1رع  لزرقطشني و ملسيرة) (،16

21331) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)  -
ش1رع) ز وية  (،2 س1نتر) »تشين  إلى)

 لزرقطشني و ملسيرة)-) لط1بق)5)و6 - 

21331) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821123.

451I

cherkaouaudit

OBJECTIF SANTE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc

OBJECTIF SANTE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 13 ش1رع 

 حمد V  ركب ش1رع طنجة، 

 لط1بق 1, رقم 518 أ - - طنجة 

 ململكة  ملغربية.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.57615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

511)حصة إجتم1عية) تفشيت)  1يلي:)

هش1م) طرف  لسيد   ملشكة  ن 

 لشنتشف لف1ئدة أخيه  لسيد  حمد)

ن1صر  لشنتشف)

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

و) هش1م  لشنتشف  إستق1لة  لسيد 

تعيين  لسيد  حمد ن1صر  لشنتشف)

كمسير ت1ني للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تم تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252861.

452I

OREA

BISOGNO MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OREA

BISOGNO MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 قره1  إلجتم1عي 265 ش1رع 

زرقطشني، ط1بق 9، رقم 92،  لد ر 

 لبيض1ء 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539827

 17 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة

 BISOGNO:تسمية  لشركة

MOROCCO

خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملطعمة،)تشغيل و  ستغال0  ملط1عم

تصدير) و  شر ء،) ستير د  بيع،)

 ملش د  لغد ئية

 265 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(،92 رقم) (،9 ط1بق) ش1رع زرقطشني،)

 لد ر  لبيض1ء

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

AKOUGHAMM B.V(لشركة 

درهم) (111 بقيمة) حصة 

للحصة667 

 FIRST COMMERCIAL  لشركة)

.CONSULTING SERVICES

درهم للحصة) (111 حصة بقيمة)
333

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء

 AKOUGHAMM B.V  لشركة)
 قره1  تريشت هلند 

 FIRST COMMERCIAL  لشركة)
CONSULTING SERVICES) قره1

ه1و 1  لشالي1ت  ملتحدة) هنلشلش 
 أل ريكية

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عص1م غمرط عنش نه زنقة)
5)رقم)5)تجزئة كينمير  لش زيس)-) لد ر)

 لبيض1ء
 245  لسيد جش د شب1ب عنش نه)
ش1رع عبد  ملش ن  ق1 ة تشين درج   ط)
4) لشقة)15)حي  ملستشفي1ت)-) لد ر)

 لبيض1ء
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 بريل)2122)تحت رقم)13267

453I

STE ZIZ COMPTA

STE TA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE TA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 
 حد ف  وفشس  لرشيدية - 52153 

 لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15895
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. TA

غرض  لشركة بإيج1ز):) ز رع

 شغ01  لبن1ء)و الشغ01  ملختلفة

 لشس1طة.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 52153 (-  حد ف  وفشس  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: علش1) عمر1   لسيد  سم1عيل 

511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

 511 (:  لسيد عبد  لعزيز ط1هير1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

علش1) عمر1   لسيد  سم1عيل 

ز وية  وفشس) قصر  عنش نه( ))

 لرشيدية)52153) لرشيدية  ملغرب.

ط1هير1) عبد  لعزيز   لسيد 

تجزئة  شال1) (1247 رقم) عنش نه( ))

 52111 علي  لشريف  لرشيدية)

 لرشيدية  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

علش1) عمر1   لسيد  سم1عيل 

ز وية  وفشس) قصر  عنش نه( ))

 لرشيدية)52153) لرشيدية  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)518.

454I
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STE VILLA IKRAM SARL

VILLA IKRAM 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE VILLA IKRAM SARL

 شروع تكمي  فشلكين فيال 18 

ت1سيال  لدشيرة  نزك1ن ، 86361، 

 نزك1ن  ملغرب

 VILLA IKRAM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  شروع 

تكمي  فشلكين فيال 18 ت1سيال 

 لدشيرة  نزك1ن - 81111  نزك1ن 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.25519

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 24) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) VILLA IKRAM) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (11.111

تكمي  فشلكين)  إلجتم1عي  شروع 

(- ت1سيال  لدشيرة  نزك1ن) (18 فيال)

(: (0 نتيجة  81111) نزك1ن  ملغرب 

 لتشقف عن  لنش1ط.

و حدد  قر  لتصفية ب  شروع)

ت1سيال) (18 فيال) تكمي  فشلكين 

81111) نزك1ن) (-  لدشيرة  نزك1ن)

 ملغرب.)

و عين:

و) سمير  لسني  لعلمي   لسيد(ة))

عنش نه( )) شروع تكمي  فشلكين فيال)

 81111 ت1سيال  لدشيرة  نزك1ن) (18

 نزك1ن  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)794.

455I

EURODEFI

CALL2MARKETING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CALL2MARKETING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 67 

ش1رع عزيز بال0  لدور  لث1ني رقم 

3  ع1ريف - 2111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.297613

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

CALL2MARKETING) بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1) درهم  (51.111
67)ش1رع عزيز بال0  لدور)  إلجتم1عي)

2111) لد ر) (- 3) ع1ريف)  لث1ني رقم)

خس1رة) (: (0 نتيجة   لبيض1ء) ملغرب 
زبشن  هم.

و حدد  قر  لتصفية ب)67)ش1رع)

عزيز بال0  لدور  لث1ني رقم)3) ع1ريف)

- 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

 PHILIPPE LEHOUCK((ة)لسيد 

تيرن1ت) (1151 بلجيك1) عنش نه( )) و 

بلجيك1 كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

:) حضر)  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية)

حل  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822411.

456I

DRIEB(&(ASSOCIES

BLUE SYMPHONY

إعالن  تعدد  لقر ر ت

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

BLUE SYMPHONY »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 26,  حج 

 رس  لسلط1ن  لط1بق  ألو0  لرقم 

3 - 21131  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

إلى) تحشيل  ملقر  إلجتم1عي   1يلي:)

 ملجمع  ألخضر لألعم01،)211،)ش1رع)

B) لط1بق) زوليخة  لن1صر1،) لعم1رة)

سيد1  عروف-) لد ر) (29 5) لرقم)

 لبيض1ء)

على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 

4) ن  لقش نين) تغيير  لفصل)  1يلي:)

إعد د) وإع1دة  للشركة   ألس1سية 

 لقش نين  آلس1سية

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

في  ملجمع) تحديد  ملقر  إلجتم1عي 

 ألخضر لألعم01،)211،)ش1رع زوليخة)

 لن1صر1،) لعم1رة)B) لط1بق)5) لرقم)

29)سيد1  عروف-) لد ر  لبيض1ء

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822238.

457I

AGROPLUS

AGROPLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

AGROPLUS

 لد ر  لبيض1ء ، 21211،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

AGROPLUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 8 

، ش1رع سف1كس ، ش1رع بنعي�شى 

إيجرو ني ، شقة 1  نطقة عين 

 لسبع  لصن1عية - 21251  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.66273

بمقت�شى  لجمع  لع1م)

أبريل) (12 في)  إلستثن1ئي  ملؤرخ 

رأسم01  لشركة) رفع  تم  (2122

درهم«) (13.251.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (188.321.111« أ1  ن)

طريق) عن  درهم«) (211.571.111«

ديشن  لشركة) إجر ء) ق1صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822126.

458I

IB PARTNERS

KA PARTNERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

IB PARTNERS

13 إق1 ة ڤيجي ش1رع الكشرنيش ، 

21451،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

KA PARTNERS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 12 زنقة 

نسرين - 21151  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
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رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.425975
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
رفع) تم  (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
رأسم01  لشركة بمبلغ قدره)»91.111 
إلى) درهم«) (11.111« أ1  ن) درهم«)
»111.111)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822196.
459I

MOORISH

 OBC HAND CARRY
WORLDWIDE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 ش1رع لال ي1قشت  لط1بق 5 شقة د 

، 21181،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
 OBC HAND CARRY

WORLDWIDE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة عبد 
 لكريم  لخط1بي إق1 ة جش د  لعم1رة 

119  لشقة 43  لط1بق 3 كليز - 
41111  ر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124731

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 OBC (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.HAND CARRY WORLDWIDE

خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
(/ ( ق1و0))  ملعلش 1ت  لتج1رية)
/) ق1و0) عملية) أ1  في   لشسيط 
على  ملستشى  لشطني) نقل  لبض1ئع 

و لدولي.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)زنقة عبد)
 لكريم  لخط1بي إق1 ة جش د  لعم1رة)
(- كليز) (3 43) لط1بق) 119) لشقة)

41111) ر كش  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة لشر1  1ر1 كلير ريفيم01)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (111  :

للحصة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة لشر1  1ر1 كلير ريفيم01)
فرنس1) (41111 فرنس1) عنش نه( ))

فرنس1).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة لشر1  1ر1 كلير ريفيم01)
فرنس1) (41111 فرنس1) عنش نه( ))

فرنس1)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)-.
461I

CABINET IMFICONSEIL

YOXA CHIMIQUE SERVICES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 YOXA CHIMIQUE SERVICES
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: د ري1 2 
تجزئة نهج  لط1بق  لت1ني رقم 13 - 

24111  لجديدة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.16871

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 21) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 511 حص1ر  حمد) تفشيت  لسيد 
 1.111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 
لف1ئدة  لسيدة) حصة  جتم1عية 

يسر1 حص1ر
على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 
 YOXA تسمية  لشركة) تغير   1يلي:)

CHIMIQUE SERVICES
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
1ط  لشركة):)تشريد وتشزيع)

َ
ش

َ
ْعِديٌل)ن

َ
ت

 ش د  لتجميل و إلستش1رة)
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تغير  لشكل  لق1نشنى للشركة),)شركة)

د ت  سؤولية  حدودة)
قر ر رقم)5:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحصين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)5:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحصين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
12)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)361.

461I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PESBAK FISH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
PESBAK FISH »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 
شعب1ن 1 عم1رة رقم 191  لط1بق 
 لث1ني  لشقة 7 - 92111  لعر ئش 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.6755

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
حصة في  لكية) (311 تفشيت)  1يلي:)
 STAR لف1ئدة) (MAROMADRABA
 311 تفشيت) و  (TUNA FARM
 AFRIQUE TUNA في  لكية) حصة 
 211 BLUE FARM) 1ئتين) لف1ئدة)
لف1ئدة) حصة  و111) 1ئة  حصة 

ALMADRABA DEL SUR
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيد  حمد كريم بنمش�شى و)
 David Angel MARTINEZ  لسيد)
و) للشركة  CANABATE) سير ن 
د لك ملدة غير  حددة كم1  ن  لشركة)
جميع) في  بإ ض1ء) حدهم1   لز ة 

 لعقشد  ملتعلقة به1
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
صي1غة ق1نشن أس1�شي جديد للشركة)

و  ملص1دقة عليه
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  7-6:) لذ1  رقم) بند 
رأس  01  لشركة) يبلغ   1يلي:)
111.111,11).درهم وهي  قسمة إلى)
درهم لكل) 1.111)حصة بقيمة.111)
ب1لك1 ل و خصصة) ،) دفشعة   نه1)
 311 ثالثم1ئة) (- ك1التي:) للشرك1ء)
 -  STAR TUNA FARM حصة)
 BLUE FARM حصة) (211  1ئتين)
 HOLDING حصة) (111 -) 1ئة)
 111 -) 1ئة) (MONTEBLANCO
 -  ALMADRABA DEL SUR حصة)

CONGELAY(ثالثم1ئة)311)حصة
على) ينص  43:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)عهد تسيير  لشركة إلى  لسيد)
 David(حمد كريم بنمش�شى و  لسيد 
و) (Angel MARTINEZ CANABATE
د لك ملدة غير  حددة كم1  ن  لشركة)
جميع) في  بإ ض1ء) حدهم1   لز ة 

 لعقشد  ملتعلقة به1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
26)أبريل)  البتد ئية ب1لعر ئش بت1ريخ)

2122)تحت رقم)457)و)459.
462I
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cherkaouaudit

LPPC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc
LPPC »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 117 ش1رع 

إجلترى - - طنجة  ململكة  ملغربية.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.74523

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
511)حصة إجتم1عية) تفشيت)  1يلي:)
هش1م) طرف  لسيد   ملشكة  ن 
 لشنتشف لف1ئدة أخيه  لسيد  حمد)

ن1صر  لشنتشف)
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
و) هش1م  لشنتشف  إستق1لة  لسيد 
تعيين  لسيد  حمد ن1صر  لشنتشف)

كمسير ت1ني للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
لتغيير) (

ً
نضر  تغيير جميع  لبنشد  تم 

 لشكل  لق1نشني للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252881.
463I

sofoget

OEUFS SEBOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
OEUFS SEBOU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لقنيطرة 
59 زنقة  شال1 عبد  لعزيز إق1 ة 
 شال1 عبد  لعزيز رقم 4 - 14111 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65171
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 OEUFS(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.SEBOU
:) ستغال0) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لفالحي
تربية  لدو جن

بيع  لبيض.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) لقنيطرة)
إق1 ة) عبد  لعزيز  زنقة  شال1  (59
 14111  -  4  شال1 عبد  لعزيز رقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: لغري�شي) جم01   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  حمد عزر1):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: لغري�شي) جم01   لسيد 

بقيمة)111)درهم.
 لسيد  حمد عزر1):)511)بقيمة)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) لغري�شي  جم01   لسيد 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.
عنش نه( )) عزر1   لسيد  حمد 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) لغري�شي  جم01   لسيد 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب

عنش نه( )) عزر1   لسيد  حمد 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)91161.

464I

cherkaouaudit

PPSA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc

PPSA »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 117 ش1رع 

إجلترى 91111 - - طنجة  ململكة 

 ملغربية.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.77823

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إجتم1عية) حصة  (2511 تفشيت)

هش1م) طرف  لسيد   ملشكة  ن 

 لشنتشف لف1ئدة أخيه  لسيد  حمد)

ن1صر  لشنتشف

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تعيين  لسيد  حمد ن1صر  لشنتشف)

كمسير ت1ني للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تم تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252861.

465I

STE FIDLAMIAE SARL

ICMARINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

ICMARINA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 15 ش1رع 

 ألبط01 شقة 4 أكد 0 - 11111 

 لرب1ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159783

 13 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ICMARINA

تأجير) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لقش رب و لتزلج  لنف1ث)(جيت سكي))

 ع س1ئق أو بدون.

وتأجير  ملعد ت)  ستئج1ر 

ذلك) في  بم1  و لري1ضية،)  لترفيهية 

أوبدون) برخصة   لدر ج1ت  لبحرية 

و ملج1ديف،) ولشح  لطير ن،) رخصة،)

وقش رب) وقش رب  لك1ي1ك،) و لزو رق،)

ونش1ط) و ملر كب  لشر عية،)  لنزهة،)

 لعش  1ت  ملقطشرة،)وأ1 نش1ط آخر)

يتم سحبه في  لبحر.

-)بيع  مللحق1ت  ملتعلقة ب1ستئج1ر)

وتأجير  لسلع  لترفيهية و لري1ضية.

15)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)

 11111 (- أكد 0) (4 شقة)  ألبط01 

 لرب1ط  ملغرب.



8445 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد علمي  شدني عبد  لسالم):)
511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
 511 (: صشني1)  لسيدة  ليعقشبي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد علمي  شدني عبد  لسالم)
عنش نه( ))عم1رة)3)شقة)1)زنقة حنين)

أكد 0)11111) لرب1ط  ملغرب.
 لسيدة علمي  شدني عبد  لسالم)
عنش نه( ))فيال)41)بس1تين  ملنزه  ملنزه)

12123) لصخير ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد علمي  شدني عبد  لسالم)
عنش نه( ))عم1رة)3)شقة)1)زنقة حنين)

أكد 0)11111) لرب1ط  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124163.
466I

BUMICA

غدائكم عندنا

عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)
 لطبيعيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج1ر1
غد ئكم عندن1

 11 بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في)
رح01) أعطى  لسيد(ة)) (2122 ين1ير)
علي  لح1 ل)(ة))للبط1قة  لشطنية رقم)
B99323) ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)
ب1لد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية  (265814
لألصل) حق  لتسيير  لحر   لبيض1ء)
و)  لتج1ر1  لك1ئن ب درب  لشرف1ء)
 21451  -  31 رقم) (17  لطلبة  لزنقة)
للسيد(ة))  لد ر لبيض1ء) ملغرب 
للبط1قة) (ة))  حمد هرو�شي  لح1 ل)
2)سنة) ملدة) (c691387  لشطنية رقم)
تبتدئ  ن)11)ين1ير)2122)و تنتهي في)
2123) ق1بل  بلغ شهر1) دجنبر) (31

4.111)درهم.

467I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE MAROCAINE DE
TERRES ET CULTURES

شركة  ملس1همة
وف1ة شريك

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 ش1رع عال0 إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422,  لط1بق  لر بع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE

TERRES ET CULTURES شركة 
 ملس1همة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق 
سيد1 بر هيم  كن1س - 51111 

 كن1س  ملغرب .
وف1ة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.2531

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)15)أكتشبر)2121)تم  إلعالم)
تشزيع) و  دفيكش  ألبر  بشف1ة  لشريك 
لرسم) (

ً
تبع1 على  لشرثة  حصصه 

 2121 أكتشبر) (13 في)  إلر ثة  ملؤرخ 
ب1لشكل  ألتي):

 136 (، نيكش0 بنسلشس)  لسيد(ة))
حصة).

 136 (، دفيكش) د ني   لسيد(ة))
حصة).

 137 (، دفيكش) جيل   لسيد(ة))
حصة).

 136 (، جشزي1ن دفيكش)  لسيد(ة))
حصة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1598.
468I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

STE I.Y.S COSMETICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، ف1س  ملغرب

STE I.Y.S COSMETICS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 8 
زنقة سين1ء ش1رع  شال1  لك1 ل 

ف1س - 31111 ف1س  ملغرب .
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.55993

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)
STE I.Y.S COSMETICS)شركة ذ ت)
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (511.111
ش1رع) زنقة سين1ء) (8  إلجتم1عي رقم)
ف1س) (31111 (-  شال1  لك1 ل ف1س)
لشقف  لنش1ط وحل) نتيجة   ملغرب 

 لشركة).
و عين:

و)  لسيد(ة)) سم1عيل  لصب1ر 
تجزئة  لحجش1 زنقة) (131 عنش نه( ))
 لجياللي بن1ني  لدك1ر ت ف1س)31111 

ف1س  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
 8 رقم) وفي  (2122 أبريل) (15 بت1ريخ)
زنقة سين1ء)ش1رع  شال1  لك1 ل ف1س)

- 31111)ف1س  ملغرب).
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1948/2022.
469I

BUMICA

ثمرات الثالث
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 لطبيعيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1

ثمر ت  لثالث
 11 بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ في)
رح01) أعطى  لسيد(ة)) (2121 (11 
علي  لح1 ل)(ة))للبط1قة  لشطنية رقم)
B99323) ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)
ب1لد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية  (229644
لألصل) حق  لتسيير  لحر   لبيض1ء)
 لتج1ر1  لك1ئن ب ش1رع  لفد ء)رقم)
21451) لد ر لبيض1ء) ملغرب)  -  426
للسيد(ة))صالح  لدين رح01  لح1 ل)

 T193689 (ة))للبط1قة  لشطنية رقم)
يشنيش) (11 تبتدئ  ن) سنة  (3 ملدة)
 2124 (11 (31 في) تنتهي  و  (2121

 ق1بل  بلغ شهر1)4.111)درهم.
471I

 كتب  لدر س1ت  ملح1سب1تية و لتسيير

EUROPE GUERCIF SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 كتب  لدر س1ت  ملح1سب1تية 
و لتسيير

ش1رع  حمد  لخ1 س عم1رة بنط1لب 
 لط1بق  لث1ني  ملكتب رقم 6 ، 

35111، جرسيف  ملغرب
 EUROPE GUERCIF SERVICE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 1 
 لط1بق 2 ش1رع  بن خلدون - 35111 

جرسيف  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.827

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد(ة))شيكر)

كريمة كمسير وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بجرسيف بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)1307/2022.
471I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE MAROCAINE DE
TERRES ET CULTURES

تعيين  تصرفين

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 ش1رع عال0 إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422,  لط1بق  لر بع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
 SOCIETE MAROCAINE DE

TERRES ET CULTURES »شركة 
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 ملس1همة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: طريق 

سيد1 بر هيم  كن1س - -  كن1س 

 ملغرب .

»تعيين  تصرفين«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.2531

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)15)أكتشبر)2121

خال0) تعيين  تصرفين  تقرر 

 لسنش ت  مل1لية  لت1لية:)

2121 -

2122 -

2123 -

2124 -

2125 -

2126 -

 ألشخ1ص  لطبيعيشن:)

دفيكش)  لسيد(ة)) ردو�شي 

بصفته( )) تصرف و لك1ئن عنش نه( ))

 51111 9)ش1رع و د  ملخ1زن م ج) ب:)

 كن1س  ملغرب

جيل دفيكش بصفته( ))  لسيد(ة))
رقم) ب:)  تصرف و لك1ئن عنش نه( ))

 51111 des genets) ملنزه) ش1رع) (72

 كن1س  ملغرب

ي1قشت بصفته( ))  لسيد(ة)) لب1ز 

ب:) عنش نه( )) و لك1ئن   تصرف 

 51111 ج) م  و د  ملخ1زن  ش1رع  (9

 كن1س  ملغرب
دفيكش) ر ف1ييل   لسيد(ة))

و لك1ئن) بصفته( )) تصرف 

91)ش1رع  شال1 رشيد) عنش نه( ))ب:)

-) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

دفيكش) سيلف1ن   لسيد(ة))

بصفته( )) تصرف و لك1ئن عنش نه( ))

ب:)2)  ش1رع)des(goroflees)-) شن1كش)

فرنس1

() ملمثل)  ألشخ1ص  العتب1ريشن)

 لد ئم):)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1598.

472I

FLASH ECONOMIE

N & MZ AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

N & MZ(AGRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 4 تجزئة 

 لجن1ن طريق عين  لشقف - 31111 

ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72295

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 N( & (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MZ AGRO

تصنيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملنتج1ت  لغذ ئية  ألخرى.

تجزئة) (4 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لجن1ن طريق عين  لشقف)-)31111 

ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة زولف نجشى):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

511)حصة)  لسيدة زولف  ريم):)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) نجشى  زولف   لسيدة 

تجزئة  لجن1ن)4)عين  لشقف  شال1)

يعقشب)31111)ف1س  ملغرب.

عنش نه( )) زولف  ريم   لسيدة 

شقة) (4 عم1رة) ري1ض  لفتح   ق1 ة 

11111) لرب1ط) حي  لفتح ح 1 م) (1

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) نجشى  زولف   لسيدة 

تجزئة  لجن1ن)4)عين  لشقف  شال1)

يعقشب)31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)2184.

473I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 SOCIETE MAROCAINE DE

TERRES ET CULTURES
تعيين أعض1ء) جلس  إلد رة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 ش1رع عال0 إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422,  لط1بق  لر بع. ، 51111، 

MEKNES MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

TERRES ET CULTURES »شركة 

 ملس1همة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: طريق 

سيد1 بر هيم  كن1س - -  كن1س 

 ملغرب .

»تعيين أعض1ء  جلس  إلد رة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.2531

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)15)أكتشبر)2121

تقرر تعيين أعض1ء) جلس  إلد رة)

خال0  لسنش ت  مل1لية  لت1لية:)

2121 -

2122 -

2123 -

2124 -

2125 -

2126 -

 ألشخ1ص  لطبيعيشن:)

دفيكش)  لسيد(ة)) ردو�شي 
رئيس  جلس  إلد رة) بصفته( ))

و د) ش1رع  (9 ب:) عنش نه( )) و لك1ئن 

 ملخ1زن م ج)51111) كن1س  ملغرب)

ي1قشت بصفته( ))  لسيد(ة)) لب1ز 

 ديرة ع1م  نتدب و لك1ئن عنش نه( ))

 51111 9)ش1رع و د  ملخ1زن م ج) ب:)

 كن1س  ملغرب)

جيل دفيكش بصفته( ))  لسيد(ة))
 72 رقم) ب:) ك1تب و لك1ئن عنش نه( ))

 51111 des genets) ملنزه) ش1رع)

 كن1س  ملغرب)

 ألشخ1ص  ملعنشيشن:)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1598.

474I

EL MARSA CONSEIL

STONE ELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

ش1رع  دريس  الو0 رقم  لد ر 193 ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

STONE ELEC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملسيرة 

 C414 لخضر ء  لشطر  لث1لث رقم 
 لشقة 11  ملر�شى - 71111  لعيشن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41321

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. STONE ELEC
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صن1عة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
و ملشلد ت)  ملحرك1ت  لكهرب1ئية 
و ملحشالت  لكهرب1ئية)  لكهرب1ئية 
و لتحكم) و عد ت  لتشزيع 
وتصدير)  لكهرب1ئية, ستير د 
أجهزة)  ملعد ت  لح1سشبية,ت1جر 
LED, نتج1ت  لسال ة) GTC,إض1ءة)
و لحق1ته1,نقل وتشزيع  لكهرب1ء,يقشم)
بتركيب وتشغيل  ملعد ت  لكهرب1ئية)
في  ملب1ني لالستخد م  ملنزلي و لصن1عي)
جميع) لقش عد  لسال ة,تشفير  وفًق1 
 ملعد ت  لكهرب1ئية للمب1ني  لسكنية)
و لصن1عية) و ملجمع1ت  لتج1رية 

و ملستشفي1ت و لفن1دق.
:) ملسيرة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 C414  لخضر ء) لشطر  لث1لث رقم)
71111) لعيشن) (- 11) ملر�شى)  لشقة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (LAR DEV : 411  لشركة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 VLM CONSULTING  لشركة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 211

للحصة.
 لسيد حمزة  لعر قي):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 211 (: عمر و1)  لسيد  دريس 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
بقيمة) (LAR DEV : 411  لشركة)

111)درهم.
 VLM CONSULTING :  لشركة)

211)بقيمة)111)درهم.
 لسيد حمزة  لعر قي):)211)بقيمة)

111)درهم.
 211 (: عمر و1)  لسيد  دريس 

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) (LAR DEV  لشركة)
كنزة  لط1بق) 3)) ق1 ة  أرك1تششن)
141) ق1و ة  لفد ء) ز وية)  الو0 
21251) لد ر  لبيض1ء) درب سلط1ن)

 ملغرب.

 VLM CONSULTING  لشركة)
عنش نه( ))تجزئة ب1ب  لخير تجزئة)19 
 نطقة ط  لقط1ع ط  لحي  لحسني)
21251) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
عنش نه( )) حمزة  لعر قي   لسيد 
5)ط1بق)  ق1 ة  لقصر عم1رة 0 شقة)
1)زنقة  لي1سمين حي  لر حة  لبيض1ء)

21251) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد  دريس عمر و1 عنش نه( ))
بنت  حمد  لزب1ر) ف1طمة  زنقة  (18
21251) لد ر) بشركشن  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
كريمة  لبشرق1د1)  لسيدة 
عنش نه( )) ق1 ة  لقصر عم1رة 0 ش)
حي  لر حة) زنقة  لي1سمين  (1 ط) (5
21251) لد ر  لبيض1ء)  لبيض1ء)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1143/2022.
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ع1د0  لز يتة)-) ح1سب-

DALLETEKNOLOGIES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

ع1د0  لز يتة -  ح1سب-
251 حي  الد رسة بلشك 2 ت1زة ، 

35111، ت1زة  ملغرب
DALLETEKNOLOGIES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 لشف1ق رقم 359 - 35111 ت1زة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.5863

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 2122 28) 1رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية) شركة  حل  تقرر 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

DALLETEKNOLOGIES) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي تجزئة  لشف1ق رقم)
359 - 35111)ت1زة  ملغرب نتيجة 0):)

- نعد م  ملردودية.
تجزئة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
ت1زة) (35111  -  359 رقم)  لشف1ق 

 ملغرب.)
و عين:

و) جال0  لخشني   لسيد(ة))
 35111 حي  لزيتشن) (496 عنش نه( ))

ت1زة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)178/2022.
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ع1د0  لز يتة)-) ح1سب-

DEEPNET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ع1د0  لز يتة -  ح1سب-
251 حي  الد رسة بلشك 2 ت1زة ، 

35111، ت1زة  ملغرب
DEEPNET شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لحسنية  ملسيرة2 - 35111 ت1زة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.4417
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 17) 1رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 11.111 رأسم1له1) DEEPNET) بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي)
ت1زة) (35111  -  لحسنية  ملسيرة2 

 ملغرب نتيجة 0):)- نعد م  ملردودية.
حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
ت1زة) (35111  -  لحسنية  ملسيرة2 

 ملغرب.)

و عين:

و) ر في   لسيد(ة)) حمد  ال ين 

عم1رة بشصفيحة) (9 شقة) عنش نه( ))

 35111 زنقة  لشهيد  حمد  لش1و1)

ت1زة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)179/2022.

477I

FLASH ECONOMIE

RIDAKA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ديش ن  ألست1ذ يشسف  ملد ني

- شثق بمكن1س-

بمقت�شى  حضر  لجمع)

بت1ريخ)  لع1م  الستثن1ئي  ملنعقد 

ب1لرب1ط) و  ملسجل  (،2116.13.14

بت1ريخ:)2116.13.21،)كن1ش  إليد ع:)

(،8477 أ ر  الستخالص:) (،8719

للشركة  ملسم1ة) (،8832 تشصيل:)

، قره1) ش.م.م«) (»RIDAKA«

 الجتم1عي  لك1ئن بتم1رة حي  لنهضة،)

إق1 ة  ألرز،) ش1رع  حمد  لخ1 س،)

(،4 رقم)  لط1بق  لث1ني،) لشقة 

ب1لرب1ط) ب1لسجل  لتج1ر1   سجلة 

تحت عدد)83945.)قرر  لجمع  لع1م)

 الستثن1ئي  1 يلي):

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة) (*

إلى)  ن  لعنش ن  لس1لف  لذكر،)

11،)ز وية)  لعنش ن  لت1لي:) كتب رقم)

و  دريس) إسم1عيل  ش1رع  شال1 

 ألكبر،)إق1 ة شيم1ء،) لقنيطرة.

5) ن) أصبح  لفصل) عليه  و 

للشركة  ملذكشرة)  لق1نشن  ألس1�شي 

أعاله كم1 يلي:
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 لفصل)5: 

للشركة:) كتب)  ملقر  الجتم1عي 
رقم)11،)ز وية ش1رع  شال1 إسم1عيل)

شيم1ء،) إق1 ة  و  دريس  ألكبر،)

 لقنيطرة.

و تبقى ب1قي بنشد  لفصل  لس1لف)

 لذكر بدون تغيير.

للخالصة و  لنشر

ديش ن  ألست1ذ يشسف  ملد ني

478I

FAIR VALUE

ANY PLAST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FAIR VALUE

34 ش1رع طر بلس  لط1بق  الو0 رقم 

2 ، 2111،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

ANY PLAST شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 21  كرر 

، ش1رع ال جيروند.  لد ر  لبيض1ء 

- 21111  لد ر  لبيض1ء  ململكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541529

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 12) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ANY (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PLAST

إنت1ج) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتسشيق  ملش د  لبالستيكية.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)21) كرر)
جيروند.) لد ر  لبيض1ء) ال  ش1رع  (،
21111) لد ر  لبيض1ء) ململكة)  -

 ملغربية.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: يشسف) أ ين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد أ ين يشسف عنش نه( ))13 
1) لط1بق) شقة) ش1رع  لسليم1نية.)
21111) لد ر  لبيض1ء.)  1  ألو0)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد أ ين يشسف عنش نه( ))13 
1) لط1بق) شقة) ش1رع  لسليم1نية.)
 ألو0)1 21111) لد ر  لبيض1ء.) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.
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Pramex International

UNLIMITED IT
شركة  لتض1 ن

إنش1ء)فرع ت1بع للشركة

Pramex International
 Bd(Anfa 6eme(Etg(n°25, 158
 158 Bd(Anfa 6eme(Etg(n°25،

20000، Casablanca(Maroc
UNLIMITED IT شركة  لتض1 ن

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 123 زنقة 
 de(Condé) -) 446 دو كشند1 ص.ب

59121 ليل فرنس1.
إنش1ء فرع ت1بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.541495

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)17)أبريل)2122)تقرر إنش1ء)
 Le فرع ت1بع للشركة تحت  لتسمية)
Palais(Eliah)و  لك1ئن ب1لعنش ن فض1ء)
ب1ب أنف1،)3)زنقة ب1ب  ملنصشر،)عم1رة)

 21151 -  3 C,) لط1بق  ألو0،) كتب)

و  ملسير  ن)  لد ر  لبيض1ء) ملغرب 

 DELOBEAU(طرف  لسيد(ة))دولشبش

Hervé Jean- جشن  يشيل) هيرفي 

.Michel

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)816523.

481I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE
FONDS DE COMMERCE

عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 لطبيعيشن)

تسيير حر ألصل تج1ر1

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

 لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)21) بريل)2122 

 26 بت1ريخ) بنفس  ملدينة  و  ملسجل 

بمز غ) 2122) لسيد  لحسين   بريل)

بت1ريخ) ذو  لجنسية  ملغربية  ملزد د 

-تزنيت و) في  يت وفق1) (11.11.1952

حي  السرة)  لق1طن في  لد ر  لبيض1ء)
زنقة)59)رقم)21)عين  لشق و  لح1 ل)

للبط1قة  لشطنية رقم)138831 

أعطى  لتسيير  لحر للسيد خ1لد)

ذو  لجنسية  ملغربية  ملزد د) بمز غ 

15.12.1982) لفد ء) لد ر) بت1ريخ)

 لبيض1ء-و  لق1طن في  لد ر  لبيض1ء)
عين) (21 رقم) (59 زنقة) (2 حي  السرة)

 لشق و  لح1 ل للبط1قة  لشطنية رقم)

BK 218183

 ألصل  لتج1ر1  ملشجشد في  لد ر)

 LMPEC - ملجمع  لتج1ر1)  لبيض1ء)

هللا) عبد  بن  سيد1  حمد  س1حة 

تحت  لسجل) و  ملسجل  (13  تجر)

 لتج1ر1 رقم)451264)ملدة)4)سنش ت)

تبتدئ  ن)11.15.2122

وأحك1م) لشروط  وفًق1  ذلك  كل 
 لعقد  ملذكشر

سيتم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة)

بعد) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 إلعالن1ت  لق1نشنية

481I

FLASH ECONOMIE

SOUS TAZA NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOUS TAZA NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  1ز نين حي 

 ملرينيين  ق1 ة  يت ص1لح رقم 159 

- 35111 ت1زة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6485

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SOUS (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.TAZA NEGOCE

تصنيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملنتج1ت  لبالستيكية.

:) 1ز نين) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم) ص1لح  حي  ملرينيين  ق1 ة  يت 

159 - 35111)ت1زة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 333 (:  لسيد  نصشر  يت ص1لح)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  صطفى  يت ص1لح):)333 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 334 (:  لسيد عبد هللا  يت ص1لح)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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ص1لح)  لسيد  نصشر  يت 
حي  ملرينيين  ق1 ة  يت) عنش نه( ))
ص1لح رقم)159 35111)ت1زة  ملغرب.

ص1لح)  لسيدة  صطفى  يت 
حي  ملرينيين  ق1 ة  يت) عنش نه( ))
ص1لح رقم)159 35111)ت1زة  ملغرب.

ص1لح) هللا  يت  عبد   لسيد 
حي  ملرينيين  ق1 ة  يت) عنش نه( ))
ص1لح رقم)159 35111)ت1زة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

ص1لح)  لسيد  صطفى  يت 
حي  ملرينيين  ق1 ة  يت) عنش نه( ))

ص1لح رقم)159 35111)ت1زة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
28) 1رس) بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)331.

482I

EURODEFI MANAGEWELL

KOGIMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

KOGIMED شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة(في طشر  لتصفية)

 BD 119 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي
 ABDELMOUMEN(N°15 2ème
ETAGE - 20360  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.496979

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تقرر حل) 13)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 11.111 KOGIMED) بلغ رأسم1له1)
 119 درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)
 BD ABDELMOUMEN N°15
)2ème) لد ر) ETAGE( -( 20360
خس1رة) (: (0 نتيجة   لبيض1ء) ملغرب 

عميل  هم.

 ,119 ب) حدد  قر  لتصفية  و 

 BD ABDELMOUMEN N°15

2ème(ETAGE(-(20360) ملغرب  لد ر)

 لبيض1ء.)

و عين:

 ORHAN LUTFU  لسيد(ة))

 RUE  78 عنش نه( )) و  (YILDIZ

 BELGRAND PARIS 75111

 FRANCE 21111 PARIS FRANCE

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821743.

483I

STE FIDLAMIAE SARL

 CLINIQUE BRESILIENNE DE
CHIRURGIE ESTHETIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 CLINIQUE BRESILIENNE DE

CHIRURGIE ESTHETIQUE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي سكتشر 7 

بلشك ه 0 د 7 حي  لري1ض - 11111 

 لرب1ط  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.138517

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)17) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

»سكتشر)7)بلشك ه 0 د)7)حي  لري1ض)
- 11111) لرب1ط  ملغرب«)إلى)»ري1ض)

 1 48)شقة) عم1رة) (17  ألندلس جزء)

حي  لري1ض)-)11111) لرب1ط  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124181.

484I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

TANA CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET LAAROUSSI CONSEIL
 Angle Rue Regraga et Rue Jules

 Verne(Rés. la(corniche(GH3
RDC(Appt(N° 1 عم\لة  لد ر 

 لبيض1ء، 21111،  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

TANA CONSULTING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
غييت1 زنقة N ° 6 6 ك1ليفشرني1  لد ر 

 لبيض1ء - 21111  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
525967

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (25
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 TANA (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.CONSULTING
غرض) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
حالقة) ص1لشن  تشغيل   لشركة:)

وتجميل.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
N ° 6 6)ك1ليفشرني1  لد ر) غييت1 زنقة)
21111) لد ر  لبيض1ء) (-  لبيض1ء)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: سميرة) ن1جي   لسيدة 

درهم) (111.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

 1111 (: سميرة) ن1جي   لسيدة 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سميرة  ن1جي   لسيدة 

 13 (، (4 ،) لط1بق) تيلمس1ن) ش1رع 

21111) لد ر) بلفيدير  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) سميرة  ن1جي   لسيدة 

 13 (، (4 ،) لط1بق) تيلمس1ن) ش1رع 

21111) لد ر) بلفيدير  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب

عنش نه( )) ال  رم  ن1جي   لسيدة 

 E عم1رة) إق1 ة  لشئ1م  حي  لقدس 

2111) لد ر) سيد1  لبرنش�شي) (13

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 16 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

دجنبر)2121)تحت رقم)814631.

485I

FLASH ECONOMIE

STE RAMOUZ TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Ste RAMOUZ TRANS S.A.R.L
رأسم1له111.111.11:1 درهم و رقم 

 لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 25711 

تأسيس شركة:

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة) (2122 في19/01/)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ب1ملش صف1ت)

 لت1لية:

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

عن) تسمية  لشركة  تبشعة  (-

 القتض1ء)بمختصر تسميته1:)

 STE RAMOUZ TRANS SARL

دو ر) عنش ن  قره1  الجتم1عي:)

 لبشيب1ت  نش1دن شتشكة  يت ب1ه1).



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8450

سنة) (99 في) -) ملدة:) حددة 
 تت1بعة  بتد ء) ن ت1ريخ  لتقييد في)

 لسجل  لتج1ر1
نقل  ملستخد ين ني1بة) -) لهدف:)

عن  آلخرين)
رأسم01  لشركة) (-
إلى) 111.111.11درهم  قسمة 
قيمة  لحصة  لش حدة) 1111حصة 

111درهم  شزعة كم1يلي:
)-) لسيد عبدهللا ر  شز511)حصة)
 511 يشسف) -) لسيد  شز1  (

حصة)
قبل) تسير  ن  - لتسيير: لشركة 

 لسيد عبدهللا ر  شز
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (-
بت1ريخ) النزك1ن   البتد ئية 

18/03/2022)تحت رقم)549
486I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ECAPROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
ECAPROMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قطعة 
642  حل رقم 1 تجزئة  لقرويين 
طريق عين  لشقف ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.36315

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) ECAPROMO) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (211.111
 1 642) حل رقم)  إلجتم1عي قطعة)
تجزئة  لقرويين طريق عين  لشقف)
ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب نتيجة 0)

:)تشقف نش1ط  لشركة.
قطعة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
تجزئة  لقرويين) (1 رقم) 642) حل 
 31111 (- طريق عين  لشقف ف1س)

ف1س  ملغرب.)
و عين:

خلفي  دريس   لسيد(ة))
حي) تع1ونية  لر�شى  عنش نه( )) و  (
ف1س) (31111 ف1س) (2  لفالح  لزهشر)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
تبليغ  لعقشد و  حل    ملخ1برة 

)و  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1969/2022.

487I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SUPROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
SUPROMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 7 
 كرر ش1رع  لنخيل حي  لحسني 

طريق عين  لشقف ف1س - 31111 
ف1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.35279

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) SUPROMO) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (211.111

 إلجتم1عي رقم)7) كرر ش1رع  لنخيل)

حي  لحسني طريق عين  لشقف ف1س)

(: (0 نتيجة  ف1س  ملغرب  (31111  -

تشقف نشلط  لشركة.

 7 رقم) و حدد  قر  لتصفية ب 

حي  لحسني) ش1رع  لنخيل   كرر 

 31111 (- طريق عين  لشقف ف1س)

ف1س  ملغرب.)

و عين:

علش1  حمد)  لسيد(ة)) لحروني 

و عنش نه( ))57)تجزئة صشفي1  لشقة)

ف1س) طريق  يمشز ر  هبة  2) ق1 ة 

(ة)) كمصفي) ف1س  ملغرب  (31111

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1972/2022.

488I

STE(SMART(TAX(&(AUDIT

GENARAL PHARMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

STE(SMART(TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

GENARAL PHARMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي 128, زنقة 

 لعرع1ر,  لط1بق 2,  كتب رقم 6 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

517467

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تغيير) (2122 15) 1رس)  ملؤرخ في)

 GENARAL« تسمية  لشركة  ن)

 GENERAL« إلى) (»PHARMA

. »DISPO

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821419.

489I

WE ARE MOROCCO TRAVEL

 WE ARE MOROCCO

TRAVEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نش1ط  لشركة

WE ARE MOROCCO TRAVEL

 MARRAKECH(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 WE ARE MOROCCO TRAVEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 PORTES وعنش ن  قره1  الجتم1عي

 DE(MARRAKECH(APT 13 2EME

 ETG(IMM 48 A(MARRAKECH

 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

تغيير نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.81849

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تغيير) (2122 فبر ير) (18  ملؤرخ في)

 TRANSPORT« نش1ط  لشركة  ن)

 AGENCE« إلى) (»TOURISTIQUE

.»D’EVENEMENTIEL

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4569.

491I
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SOFISERVICES

اينيساني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

SOFISERVICES
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca(MAROC
 ينيس1ني شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 33 

 لزنقة 12درب  لشرف1ء - 21311 
 لد ر لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.78781
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عبد لصمد) (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (511  ملشريد)
(ة)) حصة لف1ئدة  لسيد) (511 أصل)
أبريل) (18 عبد لسالم  ملشريد بت1ريخ)

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822441.
491I

SOFISERVICES

اينيساني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

SOFISERVICES
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca(MAROC
 ينيس1ني شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنش ن  قره1  الجتم1عي 33 

 لزنقة 12درب  لشرف1ء - 21311 
 لد ر لبيض1ء .

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.78781
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تم تحشيل) 11)أبريل)  ملؤرخ في)
 لشكل  لق1نشني للشركة  ن)»شركة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822441.

492I

N2M CONSEIL-SARL

 ADAM TODOS SERVICIOS

MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 ADAM TODOS SERVICIOS

MAROC شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 لحسن  الو0  لحي 5  لرقم 19 

 لط1بق  لث1لث  لرقم 6 - 62111 

 لن1ضشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

24115

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ADAM(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.TODOS SERVICIOS MAROC

غرض  لشركة بإيج1ز):) ملن1ولة

خد 1ت) و   عم01  تنشعة 

صن1عية.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 19 5) لرقم)  لحسن  الو0  لحي)
 62111  -  6  لط1بق  لث1لث  لرقم)

 لن1ضشر  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: يمينة) بنعبيد   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) يمينة  بنعبيد   لسيدة 
 62111 حي  لعر �شي  لن1ضشر)

 لن1ضشر  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) يمينة  بنعبيد   لسيدة 
 62111 حي  لعر �شي  لن1ضشر)

 لن1ضشر  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)649.
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 ENTREPRISE EPIC DES TRAVAUX DIVERS

SARL

 ENTREPRISE EPIC DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ENTREPRISE EPIC DES
TRAVAUX DIVERS SARL

 HAY TOUGHZA AOURIR
 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC
 ENTREPRISE EPIC DES

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي تشغز  
أورير  ك1دير - 81111  ك1دير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

51259

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 ENTREPRISE EPIC DES  :

.TRAVAUX DIVERS
(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.NEGOCIANT -
 LOCATION DE TOUS  -
 MATERIELS OUTILLAGES ET

.ENGINS DE TRAVAUX
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي تشغز )
أورير  ك1دير)-)81111) ك1دير  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 بلغ رأسم01  لشركة:)2.111.111 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 11.111 (: ب1�شي)  لسيد  حمد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 11.111 (: وكر ر) خ1لد   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد ب1�شي عنش نه( ))حي)
81111) ك1دير) أورير  ك1دير) تشغز  

 ملغرب.
عنش نه( )) وكر ر  خ1لد   لسيد 
19) ق1 ة  لبركة) عم1رة) (12 شقة)
81111) ك1دير)  در ر تيكيشين  ك1دير)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد ب1�شي عنش نه( ))حي)
81111) ك1دير) أورير  ك1دير) تشغز  

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)119546.

494I
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Kea Consejo

PARTNERS PROTEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Kea Consejo

 75BD(CHEFCHAOUNI 3EME

 ETG(BUREAU(N1 AIN(SEBAA ،

20300، CASABLANCA(MAROC

PARTNERS PROTEC شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 77 زنقة 

 حمد سميح ط 11 شقة رقم 

57  لد ر  لبيض1ء - 21181  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.531153

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

PARTNERS PROTEC) بلغ)
وعنش ن) درهم  (91.111 رأسم1له1)
زنقة  حمد) (77  قره1  إلجتم1عي)

57) لد ر) رقم) شقة  (11 ط) سميح 

21181) لد ر  لبيض1ء) (-  لبيض1ء)

 ملغرب نتيجة 0):) ز ة  1لية و غي1ب)

دعم.
77)زنقة) و حدد  قر  لتصفية ب)

 57 رقم) شقة  (11  حمد سميح ط)

 لد ر  لبيض1ء)-)21181) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.)

و عين:

و) عبد الله  ملشدن   لسيد(ة))

عنش نه( )) لحي  لحسني)21181) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822177.
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COMPTAFID

 SOUALEM PRO SERVICES
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

COMPTAFID
 CASABLANCA AV 26

 MERS(SULTAN ، 20600،
CASABLANCA MAROC

 SOUALEM PRO SERVICES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 26 

 Avenue(Mers(Sultan, Appt 3
 étage 1 Casablanca - 20554

Casablanca MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

533213
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
.SOUALEM PRO SERVICES SARL
بإيج1ز) غرض  لشركة 
 Entreprise de travaux  :
 d’entretien, de maintenance et

.de(mécanique(automobiles
 26 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 Avenue Mers Sultan, Appt 3
 étage 1 Casablanca - 21554

.Casablanca MAROC
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 MUSTAFA  لسيد)
بقيمة) حصة  (HAMMITOU : 51

111)درهم للحصة).
 SALMA ETTALBI : 51  لسيدة)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 SALMA ETTALBI  لسيدة)
 Résidence عنش نه( ))
 MADINATI IMM 5 NR 17 TR
 11 SB CASABLANCA 21621

.CASABLANCA MAROC
 MUSTAFA HAMMITOU(لسيد 
 AL FAJR IM 18 NR 2 GH(( )عنش نه
 SIDI BERNOUSSI Casablanca

.21611 CASABLANCA MAROC
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 SALMA ETTALBI  لسيدة)
 Résidence عنش نه( ))
 MADINATI IMM 5 NR 17 TR
 11 SB CASABLANCA 21621

CASABLANCA MAROC
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)6582.
496I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

DIGIAGENCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
DIGIAGENCOM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 47 

عبد  لعزيز بشط1لب  لشقة 2  لط1بق 
 الو0 - 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72275

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DIGIAGENCOM

:) لتسشيق) غرض  لشركة بإيج1ز)

وس1ئل) شر ء) و التص1الت  لرقمية،)

تسشيقية)  إلعالم،) ستش1ر ت 

و ستر تيجية  التص01،)تطشير شبكة)

 إلنترنت).
 47 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عبد  لعزيز بشط1لب  لشقة)2) لط1بق)

 الو0)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (191 (:  لسيدة  للب1ر ه1)

بقيمة)111)درهم للحصة).

311)حصة) (:  لسيدة  للب1ر ط1 ي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: عمر)  لسيد  لخضشر1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  للب1ر ه1 عنش نه( ))7)زنقة)

كعب بن زهير ق1 ة  ع1د شقة)6)م ج)

31111)ف1س  ملغرب.

عنش نه( )) ط1 ي   لسيدة  للب1ر 
39)زنقة  حمد  لن1صير1 حي  لنخيل)

 لبيض1ء)21111) لبيض1ء) ملغرب.

 لسيد  لخضشر1 عمر عنش نه( ))
عين) طريق  حي  لري1ض  (257 رقم)

 لشقف)31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  للب1ر ه1 عنش نه( ))7)زنقة)

كعب بن زهير ق1 ة  ع1د شقة)6)م ج)

31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1831.
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STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

L›UNIVERS DU PAIN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
L›UNIVERS DU PAIN شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 

ش1رع  بش  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي 
- 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72299

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.L’UNIVERS DU PAIN
:) خبزة،) بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1ئع حلشي1ت،)وجب1ت خفيفة،.
 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  بش  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي)

- 31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: بلق1سم  لحلي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بلق1سم  لحلي   لسيد 
تجزئة حد ئق س1يس  ملرجة و د) (91

ف1س)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) بلق1سم  لحلي   لسيد 
تجزئة حد ئق س1يس  ملرجة و د) (91

ف1س)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1856.
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STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LE PLAISIR DE BOULANGER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
 LE PLAISIR DE BOULANGER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 
ش1رع  بش  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي 

- 31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72319

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PLAISIR DE BOULANGER

:) خبزة،) بإيج1ز) غرض  لشركة 
ب1ئع حلشي1ت،)وجب1ت خفيفة.

 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  بش  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي)

- 31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  لحلي  نير):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  لحلي  نير عنش نه( ))زنقة)
7)رقم)9)حي كريم  لعمر ني  لدك1ر ت)

31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  لحلي  نير عنش نه( ))زنقة)
7)رقم)9)حي كريم  لعمر ني  لدك1ر ت)

31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2118.
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هلت1 شنت

هلتمونت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

هلت1 شنت
 ح1 يد عين  لسنة رقم 69 ، 

41111،  ر كش  ملغرب
هلتمشنت شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي صشكش 1 1 
رقم 2156 - 41151  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124711

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

هلتمشنت.
:) عم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لتركيب و لصي1نة و  صالح  الجهزة)
و ملطبخ  الحتر فية)  لفندقية 
وجميع  الجهزة) و  لتكييف  و لتبريد 

 إللكترونية و مليك1نيكية.
:)صشكش 1) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
41151) ر كش)  -  2156 رقم) (1

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد لصمد  البشبي)  لسيد 
 2156 رقم) صشكش 11) عنش نه( ))

41151) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد لصمد  البشبي)  لسيد 
 2156 رقم) صشكش 11) عنش نه( ))

41151) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية بمر كش بت1ريخ)-)تحت رقم)

511I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LA PATTE SUCREE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

21 ،  كتب 17،  لط1بق  لث1ني، 
 ك1تب ب1الص ، ش1رع عبد  لكريم 
 لخط1بي، ف1س ، 31111، ف1س 

 ملغرب
LA PATTE SUCREE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8454

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 

ش1رع  بي  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي 

- 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72315

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LA (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PATTE SUCREE

:) خبزة،) بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1ئع حلشي1ت،)وجش ب1ت خفبفة.
 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع  بي  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي)

- 31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: تكد و1) ليلى   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) تكد و1  ليلى   لسيدة 

 31111 تجزئة  لحب1بي  لدك1ر ت) (99

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) تكد و1  ليلى   لسيدة 

 31111 تجزئة  لحب1بي  لدك1ر ت) (99

ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1871.

511I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

INGO GLOBAL SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC
INGO GLOBAL SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 47 زنقة 
عمر  بن  لع1ص  ق1 ة  سم1عيل 
 كتب رقم 4 - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.63649

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
(ة)) حمد  ملسيح) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111
1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))  جد)
 11 غ1لب عبد  لشه1ب  حمد بت1ريخ)

أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)91161.
512I

RIVE DROITE CONSULTING

 AMAL EQUIPEMENT ET
LOGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 AMAL EQUIPEMENT ET
LOGEMENT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 حمد  لخ1 س، عم1رة بشف1بيس، 

 لط1بق 4،  ملكتب رقم 26. - 91111 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126651

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AMAL(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.EQUIPEMENT ET LOGEMENT
غرض  لشركة بإيج1ز):)

وخ1صة شر ء)  إلنع1ش  لعق1ر1،)
 ألر �شي  لع1رية أو  لتي تضم بن1ي1ت)
قديمة يتعين إصالحه1 و/أو هد ه1،)
قبل) وبن1ئه1  وتجهيزه1  تجزيئه1  قصد 
جميع  ألر �شي وكر ء) تجز1ء) بيعه1،)

 لعق1ر ت.
جميع  أل الك) وبيع  شر ء) (•

 ملنقشلة أو  لعق1رية أو  لعمشلة.)
جميع  لعملي1ت) (: ع1م) وبشكل 
و مل1لية،) و لصن1عية   لتج1رية 
و لعق1رية) ب1ملنقشالت،) و ملتعلقة 
 ملرتبطة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
أعاله،) بأحد  ملش ضيع  ملذكشرة 
و لتي  ن شأنه1 أن تسهم في تطشير)

 لشـركـة..
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بشف1بيس،) عم1رة   حمد  لخ1 س،)
 لط1بق)4،) ملكتب رقم)26. - 91111 

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: بـشلـعـيـش)  لسيد  ـحـمـد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  ـحـمـد  أل ـيـن  لخمليتي)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  ـحـمـد بـشلـعـيـش عنش نه( ))
ش1رع  شال1 رشيد،)تجزئة  ملج1هدين)
 لقطعة)117 91111)طنجة  ملغرب.

 لسيد  لـخـمـلـيـتي  ـحـمـد  أل ـيـن)
1،) لش1رع) عنش نه( ))حي بني وري1غل)
طنجة) (91111  .81 رقم)  لرئي�شي،)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ـحـمـد بـشلـعـيـش عنش نه( ))
ش1رع  شال1 رشيد،)تجزئة  ملج1هدين)

 لقطعة)117 91111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3617.
513I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

INGO GLOBAL SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC
INGO GLOBAL SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 47 زنقة 
عمر  بن  لع1ص  ق1 ة  سم1عيل 
 كتب رقم 4 - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.63649

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تعيين) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
 سير جديد للشركة  لسيد(ة))  جد)
كمسير) عبد  لشه1ب  حمد  غ1لب 

وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)91161.
514I
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RISMANEG

RISMANEG SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RISMANEG

 N° 278, Rue 14, Mandarouna,

 Ain(Chock, Casablanca ، 20470،

CASABLANCA MAROC

RISMANEG SARL AU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 

278 زنقة 14 حي  نضرون1 عين 

 لشق  لد ر  لبيض1ء - 21471  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

536989

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (24

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RISMANEG SARL AU

:) قهى) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتصدير  نتج1ت) و طعم،) ستير د 

و عد ت  ملط1عم و  ملق1هي.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)278 

عين  لشق) حي  نضرون1  (14 زنقة)

 لد ر  لبيض1ء)-)21471) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد وهبي عبد  للطيف):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  للطيف) وهبي   لسيد 
 348 فيال) سيتي  كشلف  عنش نه( ))
بشسكشرة  لنش صر)  ملدينة  لخضر ء)
27182) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  للطيف) وهبي   لسيد 
 348 فيال) سيتي  كشلف  عنش نه( ))
بشسكشرة  لنش صر)  ملدينة  لخضر ء)
27182) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818235.
515I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

CHARAF GAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

 لشقة 1  لط1بق 1 بلشك L رقم 
6  كرر ش1رع  شال1  لط1هر بن 

عبد  لكريم حي  ملق1و ة ورز ز ت ، 
45111، ورز ز ت  ملغرب

CHARAF GAZ شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لحي 
 لصن1عي قلعة  كشنة تنغير - 45211 

تنغير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3829
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CHARAF GAZ

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 Exploitant un etablissement
 d’emplissage se gaz comprimes

.de(gaz(liquefies(ou(dissous
 Marchand(de(gaz(comprimes

.liquefies(ou(dissous(en(gros
 Transport( de( marchandises

..pour autrui
:) لحي) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لصن1عي قلعة  كشنة تنغير)-)45211 

تنغير  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: لفقيه)  لسيد  حمد  يت 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: لفقيه)  لسيد  نس  يت 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
لفقيه)  لسيد  حمد  يت 
حي  ملسيرة) (342 رقم) عنش نه( ))

45111)ورز ز ت  ملغرب.
 لسيد  نس  يت لفقيه عنش نه( ))
رقم)342)حي  ملسيرة)45111)ورز ز ت)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
لفقيه)  لسيد  حمد  يت 
حي  ملسيرة) (342 رقم) عنش نه( ))

45111)ورز ز ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بتنغير بت1ريخ)-)تحت رقم)-.
516I

FIDUBENKS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

34 ش1رع حسن  لصغير  لط1بق 3 ، 
21611،  لد ر  لبيض1ء أملغرب

FIDUBENKS شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز 
 لتشأ ين  لبرج  لغربي ز وية ش1رع 

 لزرقطشني و  ملسيرة  لط1بق 16 و 17 
- 21511  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.448617

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)11)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
ز وية) » ركز  لتشأ ين  لبرج  لغربي 
و  ملسيرة  لط1بق) ش1رع  لزرقطشني 
21511) لد ر  لبيض1ء)  -  17 و) (16
عبد) ز وية  »114) كرر  إلى)  ملغرب«)
(فيالسكيز) ش1تيال) وش1رع   ملش ن 
س1بق1))في  لط1بق  لس1بع)،)رقم)712 
 كرر)،) بنى أك1بشلكش)-)21341) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822397.
517I

HAYTAM CONSEIL

 LOCATION DE VOITURE
SAHOURI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement(Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi(Maârouf ،
20280، Casablanca(Maroc
 LOCATION DE VOITURE

SAHOURI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 31 تجزئة 
 بروكة رقم 5 سيد1  عروف - 

21281  لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.321563

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تم تحشيل) 14)أبريل)  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
سيد1) (5 رقم) تجزئة  بروكة  (31«
21281) لد ر لبيض1ء) (-  عروف)
 ملغرب«)إلى)»59)تجزئة أسية سيد1)

21281) لد ر لبيض1ء)  -  عروف 

 ملغرب«.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822515.
518I

IB PARTNERS

 EXPRESS TRANSPORT
SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

IB PARTNERS
13 إق1 ة ڤيجي ش1رع الكشرنيش ، 

21451،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
 EXPRESS TRANSPORT

SERVICES شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 357 ش1رع 
 حمد  لخ1 س  لدور 6  كتب أ 6 - 

21151  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.381293

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
تفشيت  لسيد)(ة))أ ين بدر1)311 
 6.111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 
عص1م) (ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة 

 النص1ر1 بت1ريخ)15)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822195.
519I

CLEVDEEP CONSULTING

CARAVAGGIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CLEVDEEP CONSULTING
عزيب  لح1ج قدور ق1 ة  لفرج 

(ه1جر) 57  لط1بق 4 رقم 9 طنجة، 
91111، طنجة  ملغرب

CARAVAGGIO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 2 ش1رع ولي 
 لعهد رقم 9 طنجة - 91111 طنجة 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.73141

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)11) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
(- طنجة) (9 ش1رع ولي  لعهد رقم) (2«
»ش1رع) إلى) طنجة  ملغرب«) (91111
رقم7) لط1بق) إبن  لنصير   ش�شى 

 ألر�شي)2 - 91111)طنجة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (11 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3214.

511I

Ranch(Adarouch

Ranch Adarouch
شركة  ملس1همة

 ستمر ر نش1ط  لشركة

RANCH ADAROUCH
برأسم01) شركة  س1همة 

251.111.111.11)درهم
ش1رع) ز وية  (2  ملقر  الجتم1عي)

 لجز ئر و زنقة سط1ت- لرب1ط
(– (21151  لسجل  لتج1ر1)

 لتعريف  لجب1ئي)13311179
 ستمر ر  ز ولة نش1ط  لشركة

بفعل  لعجز  لح1صل) (-
بت1ريخ) للسنة  مل1لية  ملنتهية 
31سبتمبر2121،)أصبحت  لشضعية)
ربع) عن  تقل  للشركة   لص1فية 
غير) قرر  لجمع  لع1م  رأسم1له1،)
 2121 فبر ير) ف1تح  بت1ريخ   لع1د1 
375) ن) ملقتضي1ت  لفصل) (

ً
وفق1

ب1لشرك1ت) 17-95) لخ1ص   لق1نشن)
 ملجهشلة  السم عدم تصفية  لشركة)

و ستمر ر  ز ولة نش1طه1.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (-
11) بريل) بت1ريخ) للرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2562

511I

FOUZMEDIA

ASAPRO SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ASAPRO SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 59 ز وية 

 شال1 عبد لعزيز وصالح  لدين 
إق1 ة  شال1 عبد لعزيز  كتب رقم 

1 - -  لقنيطرة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.31459

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
رأسم01  لشركة) رفع   1يلي:)
إلى) درهم  (28.511.111,11  ن)
بإض1فة) وذلك  (33.511.111,11

5.111.111,11
على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)خفض رأسم01  لشركة بمبلغ)
رأسم01) ليصبح  (33.411.111,11
إلى) (33.511.111,11  لشركة  ن)

111.111,11)درهم
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
رأسم01  لشركة) رفع   1يلي:)
ليصبح) درهم  بمبلغ3.911.111,11)
إلى) درهم  (3.911.111,11  ن)
 1 درهم  كتتبة  ن) (4.111.111,11
إلى)41.111) شزعة على  لشكل  لت1لي:)
 13334 أحمد)  لسيد  لفيكيكي 
حصة،) لسيد  لفيكيكي عبد لسالم)
حصة،) لسيد  لفيكيكي) (13333

ص1بر)13333)حصة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) بند 
رأسم01  لشركة) رفع   1يلي:)
إلى) درهم  (28.511.111,11  ن)
بإض1فة) وذلك  (33.511.111,11

.5.111.111,11

بند رقم)2: 

 لذ1 ينص على  1يلي:

بمبلغ) رأسم01  لشركة  خفض 

رأسم01) ليصبح  (33.411.111,11

إلى) (33.511.111,11  لشركة  ن)

111.111,11)درهم

على) ينص  3:) لذ1  رقم) بند 
رأسم01  لشركة) رفع   1يلي:)

ليصبح) درهم  بمبلغ3.911.111,11)

إلى) درهم  (3.911.111,11  ن)

 1 درهم  كتتبة  ن) (4.111.111,11

إلى)41.111) شزعة على  لشكل  لت1لي:)

 13334 أحمد)  لسيد  لفيكيكي 

حصة،) لسيد  لفيكيكي عبد لسالم)

حصة،) لسيد  لفيكيكي) (13333

ص1بر)13333)حصة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)31) 1رس)

2122)تحت رقم)91917.

512I

CLEVDEEP CONSULTING

PIZZA CARAVAGGIO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

CLEVDEEP CONSULTING

عزيب  لح1ج قدور ق1 ة  لفرج 

(ه1جر) 57  لط1بق 4 رقم 9 طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب

PIZZA CARAVAGGIO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

 ش�شى إبن  لنصير رقم7  لط1بق 

 ألر�شي 2 - 91111 طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

73141

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 2122 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

تسمية  لشركة  ن) تغيير  تم 

إلى) (»PIZZA CARAVAGGIO«

. »CARAVAGGIO«



8457 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (11 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3214.

513I

FOUZMEDIA

 LA PETITE VALLEE

MATERNELLE PRIVEE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA PETITE VALLEE

 MATERNELLE PRIVEE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة أحمد 

ششقي  لرقم 8 ف01 فلشر1 - 14111 

 لقنيطرة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.46113

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 يشنيش) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

(ة))هش1م  لحر تي) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (2.111

4.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))ن1دية)

علج بت1ريخ)16)فبر ير)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)16)أبريل)

2122)تحت رقم)91984.

514I

DARIF(COMPTA(&(NEGOCE

بيلطراف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DARIF(COMPTA & NEGOCE

 N°64, Lotis. Al(Mohammedia,

 Bd(Mohammed 6, Rte(Lalla

Soukaina، 30020، Fès(MAROC

بيلطر ف شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 
36 تجزئة غيثة 38/36  لشقة 7 
بشزنيقة - 13111 بنسليم1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
7531

 21 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

بيلطر ف.
شركة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
 36 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة غيثة)36/38) لشقة)7)بشزنيقة)

- 13111)بنسليم1ن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: عبدهللا) و بة  أيت   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (:  لسيد  نضشش  لبدو1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد أيت و بة عبدهللا عنش نه( ))
ش1طئ  لصنشبر  ملنصشرية) دو ر 

13111)بشزنيقة  ملغرب.
 لسيد  نضشش  لبدو1)
بشز ش) قصر  لسشنت1ت  عنش نه( ))

52413)  لشيل  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد أيت و بة عبدهللا عنش نه( ))
ش1طئ  لصنشبر  ملنصشرية) دو ر 

13111)بشزنيقة  ملغرب
 لسيد  نضشش  لبدو1)
بشز ش) قصر  لسشنت1ت  عنش نه( ))

52413)  لشيل  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بسيد1 سليم1ن بت1ريخ)22 

أبريل)2122)تحت رقم)319.
515I

FOUZMEDIA

SAKNIA DARNA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SAKNIA DARNA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59 ش1رع 

 شال1 عبد لعزيز إق1 ة  شال1 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 14111 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65199
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SAKNIA DARNA
:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.
 59 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
إق1 ة) عبد لعزيز  ش1رع  شال1 
 14111  -  4  شال1 عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) أس1 ة  لشهلي   لسيد 
 لشف1)11)رقم)1676 14111) لقنيطرة)

 ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد عطشش  حمد 
 14111  7 رقم) (2 تجزئة  أل ل)

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) أس1 ة  لشهلي   لسيد 
 لشف1)11)رقم)1676 14111) لقنيطرة)

 ملغرب

عنش نه( ))  لسيد عطشش  حمد 
 14111  7 رقم) (2 تجزئة  أل ل)

 لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)-.

516I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

EL HIJRI CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-14 زنقة جبل ط1رق، إق1 ة جبل 

ط1رق،  لط1بق  لر بع رقم 9 ، 

91111، طنجة  ملغرب

EL HIJRI CAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع ف1س 

قيس1رية  ملجد رقم 16 - 91111 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.74161

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 21)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)EL HIJRI CAR) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي ش1رع ف1س قيس1رية)

 ملجد رقم)16 - 91111)طنجة  ملغرب)

للخس1ئر  ملتر كمة و قلة) (: نتيجة 0)

 لنش1ط  لتج1ر1  لذ1 يعرفه قط1ع)

كر ء) لسي1ر ت.



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8458

ش1رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

ف1س قيس1رية  ملجد رقم)16 - 91111 

طنجة  ملغرب.)

و عين:

عنش نه( )) و  عتش  سن1ء)  لسيد(ة))
9) لط1بق) زنقة ك1رنش  ق1 ة  لصب1ح)

طنجة  ملغرب) (91111  4 شقة) (1

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

13) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)251538.

517I

FOUZMEDIA

CHEZ JL HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CHEZ JL HOUSE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 14 ش1رع 

 ملنصشر  لدهبي  كتب رقم 3 عم1رة 

فيكيك - 14111  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65117

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 CHEZ (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.JL HOUSE

:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.

14)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
3)عم1رة)  ملنصشر  لدهبي  كتب رقم)

فيكيك)-)14111) لقنيطرة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)111)درهم،)

 قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد جش د  ملسكيني عنش نه( ))
 8 أ قط1ع) (3326 قصبة  هدية رقم)

14111) لقنيطرة  ملغرب.
عنش نه( )) لفس1حي  أحمد   لسيد 
رقم)1727) لحد دة)14111) لقنيطرة)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد جش د  ملسكيني عنش نه( ))
 8 أ قط1ع) (3326 قصبة  هدية رقم)

14111) لقنيطرة  ملغرب
عنش نه( )) لفس1حي  أحمد   لسيد 
رقم)1727) لحد دة)14111) لقنيطرة)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)-.

518I

FOUZMEDIA

DENVER INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DENVER INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59  ق1 ة 

 شال1 عبد لعزيز ش1رع  شال1 
عبد لعزيز  لرقم 4 - 14111 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

64685

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DENVER INVEST

:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1

في  الشغ01  ملختلفة)  ق1و0 

و شغ01  لبن1ء.

 59 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع) عبد لعزيز   ق1 ة  شال1 

 14111  -  4  شال1 عبد لعزيز  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عمر  لتك1ية   لسيد 

 14111 2426) لحد دة) رقم) فيال 

 لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه( )) لحلش  حمد   لسيد 

 1 ش1رع  حمد  لخ1 س  لرقم) (322

14111) لقنيطرة   غرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) عمر  لتك1ية   لسيد 

 14111 2426) لحد دة) رقم) فيال 

 لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)23) 1رس)

2122)تحت رقم)-.

519I

BUSINESS CENTER.COM

HOUDANIA
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 ملعنشيشن)

عقد تسيير حر ألصل تج1ر1
HOUDANIA

قي) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
 NABAK أعطى) (2122 أبريل) (14
 416815  ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)
ب1لد ر  لبيض1ء) ب1ملحكمة  لتج1رية 
لألصل  لتج1ر1) حق  لتسيير  لحر 
 لك1ئن ب ش1رع عبد  ملش ن رقم)57 - 
21261) لد ر  لبيض1ء) ملغرب لف1ئدة)
HOUDANIA)ملدة)3)سنة تبتدئ  ن)
11)أبريل)2122)و تنتهي في)31) 1رس)
قيمته) شهر1  2125) ق1بل  بلغ 

35.111)درهم.

521I

AL HUDA CONSEIL SARL

HUILLERIE JBILI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 ش1رع  حمد  لزرقطشني  ق1 ة 

كشثر  لشقة 9 ، 31111، ف1س 
 ملغرب

HUILLERIE JBILI FRERES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 79 

 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1 
 حر زم - 31111 ف1س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.61991
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
HUILLERIE JBILI FRERES) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
79) ملنظر)  قره1  إلجتم1عي  لرقم)
سيد1) طريق   لجميل  لنرجس 
 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب نتيجة)

0):)عدم تحقيق أ1 رقم  ع1 الت.



8459 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

و حدد  قر  لتصفية ب  لرقم)79 
 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1)

 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) لحسن  جبيلي 
تجزئة  لهش ء) لجميل رقم) عنش نه( ))
3111)ف1س  ملغرب) 84)طريق صفرو)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 
:) لرقم) ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 
طريق) 79) ملنظر  لجميل  لنرجس 

سيد1  حر زم ف1س
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1955.
521I

C CONSEILS

BENRAHAL PROMO SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI 3
 BUREAU(N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 BENRAHAL PROMO SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد«

 59RUE :وعنش ن  قره1  الجتم1عي
 MLY ABDELAZIZ AVENUE MY

 ABDELAZIZ(N°4 KRNITRA
14111  لقنيطرة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.59849

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
ينص) 11-7-8:) لذ1  رقم) قر ر 
جميع  لحصص) -هبة  على  1يلي:)
يملكه1  لسيد)  الجتم1عية  لتي 
في) يشسف  لز و1  لرح1لي  ملحددة 
)1111)حصة  جتم1عية)))للسيد عبد)

تغيير  لبنشد) (-  الاله  لز و1  لرح1لي)
رقم)7)و)8)و)11) ن  لنظ1م  ألس1�شي)
للشركة و تعيين  لسيد حسن  لز و1)

جديد- ستق1لة) كمسير   لرح1لي 

يشسف  لز و1  لرح1لي  ن)  لسيد 

 ه1 ه كمسير-

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)11-7-8:) لذ1 ينص على)
 1يلي:) ستق1لة  لسيد يشسف  لز و1)

تعيين) و  كمسير   لرح1لي  ن  ه1 ه 

 لسيد حسن  لز و1  لرح1لي كمسير)

جديد)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)14)أبريل)

2122)تحت رقم)91168.

522I

FO CONSULTUNG SARL AU

CAFEITO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

CAFEITO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 

53 إق1 ة 31  عمشرة 2 والد هال0 

حس1ين - 11111 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

35837

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CAFEITO

غرض  لشركة بإيج1ز):) قهى.
عم1رة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
والد هال0) (2 31) عمشرة) إق1 ة) (53

حس1ين)-)11111)سال  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 251 (: ريفي) ت1ز1  أحمد   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد حمزة  ملكشد1):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة يسرى  لتز ني):)251)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد أحمد ت1ز1 ريفي عنش نه( ))

فرنس1)75111)ب1ريس فرنس1.
عنش نه( )) حمزة  ملكشد1   لسيد 

فرنس1)75111)ب1ريس فرنس1.
عنش نه( )) يسرى  لتز ني   لسيدة 
 24111 نفيس) تجزئة  بن  (12

 لجديدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد أحمد ت1ز1 ريفي عنش نه( ))

فرنس1)75111)ب1ريس فرنس1
عنش نه( )) حمزة  ملكشد1   لسيد 

فرنس1)75111)ب1ريس فرنس1
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)311.

523I

AL HUDA CONSEIL SARL

STATION OUED JEMAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 ش1رع  حمد  لزرقطشني  ق1 ة 

كشثر  لشقة 9 ، 31111، ف1س 
 ملغرب

STATION OUED JEMAA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 79 
 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1 

 حر زم - 31111 ف1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.62469

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
STATION OUED JEMAA) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
79) ملنظر)  قره1  إلجتم1عي  لرقم)
سيد1) طريق   لجميل  لنرجس 
 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب نتيجة)

0):)عدم تحقيق أ1 رقم  ع1 الت.
و حدد  قر  لتصفية ب  لرقم)79 
 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1)

 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب.)
و عين:

و) عبد  الاله  جبيلي   لسيد(ة))
تجزئة  لهش ء) لجميل رقم) عنش نه( ))
3111)ف1س  ملغرب) 84)طريق صفرو)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 
:) لرقم) ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 
طريق) 79) ملنظر  لجميل  لنرجس 

سيد1  حر زم ف1س
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1953.
524I

COMPTALIAS

سوناسيل
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

COMPTALIAS
 1er(Etage, Appartement 7

 de(la(Résidence(Nasr(A, rue
 Khouribga - Casablanca ،

20090، CASABLANCA(MAROC
سشن1سيل شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8460

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 31 

شقة 8 زنقة  شال1 أحمد  لشكيلي، 

حس1ن،  لرب1ط - 11111  لرب1ط 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159651

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (23

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

سشن1سيل.

يتلخص) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

جميع  ألعم01) في  هدف  لشركة 

 ستير د أ1 سلع و نتج1ت  ن أ1 نشع)

؛) ستغال0 وإد رة  لعق1ر ت  لزر عية)

وجميع) إنج1ز  ألعم01  لهندسية  (،

إلنش1ء) ملنشآت)  لخد 1ت  لالز ة 

وتسشيق) (، و لصن1عية)  لزر عية 

جميع  ملنتج1ت  لزر عية..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)عم1رة)31 
زنقة  شال1 أحمد  لشكيلي،) (8 شقة)

11111) لرب1ط) (- حس1ن،) لرب1ط)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: جم01  بر هيم)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) جم01  بر هيم   لسيد 

د) بلشك  (18 رقم) حي  ملغرب  لعربي 

تم1رة)12111)تم1رة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) جم01  بر هيم   لسيد 

د) بلشك  (18 رقم) حي  ملغرب  لعربي 

تم1رة)12111)تم1رة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2876.

525I

SAGASUD

 OMAR-OUBELLA OMAR
CAR

إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAGASUD

ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيشن 

LAAYOUNE  ملغرب

 OMAR-OUBELLA OMAR CAR

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 لشريف  لر �شي رقم 85 حي 

 لحجر1 - 71111  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.36783

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

 :2 رقم) قر ر  تفشيت حصص   1يلي:)

تغيير لشكل) على  1يلي:) ينص   لذ1 

 لق1نشني

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

حصة  ن  لسيد عمر) (511 تفشيت)

 ERIC DAVID عمر  لى  لسيد)  وبال 

2:) لذ1 ينص) بند رقم) (VAIREVESE

تغيير  لشكل  لق1نشني  لى) على  1يلي:)

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1125.

526I

SAGASUD

HAFIDI FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيشن 

LAAYOUNE  ملغرب

HAFIDI FISH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ال 1ن 
رقم 2 - 71111 بشجدور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41285

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HAFIDI FISH

:) لصيد) بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1لجملة) بيع  لسمك   لبحر1 

للبض1ئع) و لتقسيط  لنقل  لطرقي 

كل) وتصدير  ع1 ة  ستير د  تج1رة 

نش1ط تج1ر1 صن1عي  الحي خد 1تي.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  ال 1ن)
رقم)2 - 71111)بشجدور  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة سنة).

 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد عبد هللا  لنشيشيطة):)251 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 125 (:  لسيد  حمد  لحيرش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد يشسف  لنشيشيطة):)125 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

هللا  لنشيشيطة) عبد   لسيد 
تجزئة) (133 بلشك ب رقم) عنش نه( ))
81111) ك1دير)  نز   لعلي1 تد رت  نز )

 ملغرب.
 لسيد  حمد  لحيرش عنش نه( ))
25.11)زنقة عثم1ن بن عف1ن)44111 

 لصشيرة  ملغرب.
يشسف  لنشيشيطة)  لسيد 
تجزئة) (133 بلشك ب رقم) عنش نه( ))
81111) ك1دير)  نز   لعلي1 تد رت  نز )

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
هللا  لنشيشيطة) عبد   لسيد 
تجزئة) (133 بلشك ب رقم) عنش نه( ))
81111) ك1دير)  نز   لعلي1 تد رت  نز )

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1115.
527I

SAGASUD

AUTO NIZAR LAAYOUNE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نش1ط  لشركة

SAGASUD
ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لعيشن 

LAAYOUNE  ملغرب
AUTO NIZAR LAAYOUNE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  الجتم1عي رقم 691 
بلشك ب  دينة  لشحدة - 71111 

 لعيشن  ملغرب.
تغيير نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تغيير) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)
نش1ط  لشركة  ن)»تج1رة ع1 ة كر ء)
 لسي1ر ت«)إلى)»كر ء) لسي1ر ت بدون)

س1ئق«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1183.
528I
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FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 NOUVELLE TRANSPORT
DU SUD

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تعيين  سير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 NOUVELLE TRANSPORT DU

SUD شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 
ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عرصة 
 لح1ج رح01 رقم 131  كرر  زيكي 
 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.47571
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تعيين) (2122 أبريل) (19  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 لعيبشد سعيد كمسير آخر
تبع1 إلق1لة  سير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135173.
529I

CABINET CHAOUI

CASH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,11
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
CASH »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 9 س1حة 
ي1سر-  إلق1 ة  ملنصشرية - ط1بق 

8 - شقة 16  لفض1ء أ / 3 - - 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.14834

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 Financière( du( Pacifique  عتم1د)

كشريك جديد

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

زي1دة رأس  مل01)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

7:) لذ1 ينص على) و) (6 بند رقم)

 Financière( du  1يلي:) عتم1د)

Pacifique)كشريك جديد

ينص) 7:) لذ1  و) (6 رقم) بند 

رأس  مل01) زي1دة  على  1يلي:)

بمقد ر451.111.11)در هم  ن أجل)

 لتغيير  ن)1.311.111.11)در هم إلى)

1.751.111.11)در هم

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822441.

531I

PRESCOF

KENI MATERIAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PRESCOF

 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc

KENI MATERIAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 1117 

ألي1نس د رن1 2  رأب 2  ملهدية - 

14111  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65119

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 KENI (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.MATERIAUX

بيع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لبن1ء)ب1لجملة.

 1117 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- 2) ملهدية) 2) رأب) د رن1) ألي1نس 

14111) لقنيطرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (:  لسيد  لشن1حي  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: حسن)  لسيد  لشن1حي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لشن1حي  حمد عنش نه( ))

 14121 د رن1  ملهدية) ألي1نس  (132

 لقنيطرة  ملغرب.

 لسيد  لشن1حي حسن عنش نه( ))

 14121 3866) لقصبة  ملهدية)

 لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لشن1حي  حمد عنش نه( ))

 132 رقم) د رن1  ملهدية  ألي1نس 

14121) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)27)أبريل)

2122)تحت رقم)91214.

531I

ELEGANCY

ELEGANCY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة
ELEGANCY

إق1 ة أسم1ء  ملتجرأسم1ء 6 تجزئة 
فنيش تم1رة ، 11111، تم1رة  ملغرب
ELEGANCY شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 

أسم1ء  ملتجرأسم1ء 6 تجزئة فنيش 
تم1رة - 11111 تم1رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
136167

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 28) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ELEGANCY
تشغيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ؤسسة للعن1ية ب1لجم01
خبير تجميل

ت1جر  ستحضر ت تجميل.
إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة فنيش) (6 أسم1ء) ملتجرأسم1ء)

تم1رة)-)11111)تم1رة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيدة خديجة زرهشني)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة خديجة زرهشني عنش نه( ))
إق1 ة  لنخيل عم1رة)3)رقم)8)سيد1)
 ش ن  لبيض1ء)21111) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8462

 لسيدة خديجة زرهشني عنش نه( ))

إق1 ة  لنخيل عم1رة)3)رقم)8)سيد1)

 ش ن  لبيض1ء)21111) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (19 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)826.

532I

MOHAMED SAFRIOUI

OUBA IMMOBILIER
إعالن  تعدد  لقر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

OUBA IMMOBILIER »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لحي 

 لصن1عي سيد1  عروف 21.191 - - 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.116253

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)18)أكتشبر)2117)تم  تخ1ذ)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تعيين  سيرين ثالثة ملدة غير  حدودة)

بنجلشن,) عبد  لعزيز  :) لسيد  هم) و 

 لسيد  دريس بنجلشن,) لسيد  حمد)
بنجلشن

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  43:) لذ1  رقم) بند 

تعيين  سيرين ثالثة ملدة غير)  1يلي:)

:) لسيد عبد  لعزيز)  حدودة و هم)

بنجلشن,) بنجلشن,) لسيد  دريس 
 لسيد  حمد بنجلشن

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2118)تحت رقم)857316.

533I

 شثقة

 NASR DE BATIMENT ET DE
TRAVAUX PUBLICS

إعالن  تعدد  لقر ر ت

إعـــالن بـيع أسهم
 NASR DE BATIMENT ET« بشركة

»DE TRAVAUX PUBLICS
شركة  جهشلة  السم

ذ ت  لرأسم01  الجتم1عي 
51.111.111.11 درهم.

 قره1  الجتم1عي:  لحي  لصن1عي 
سيد1 بشزكر1 رقم 74/73  كن1س.

تلقته) تشثيقي،) عقد  بمقت�شى 
عثم1ني،) شثقة) أ 01   ألست1ذة 
 11 و) فبر ير  (21 بت1ريخ) بمكن1س،)
إيد ع) تم  بمقتض1ه  (،2122  1رس)
عقد تفشيت أسهم إلضف1ء) لصبغة)
رتبة) في  وضعه  و  عليه   لرسمية 

 ح1ضره1.
حسن  ملقريني) ب1ع  لسيد  (-
(،148436D رقم) ب.ت.و   لح1 ل 
 لس1كن برقم)219)زنقة ديكلسين حي)
 ملنزه  كن1س،)للسيد  حمد  ملقريني،)
(،D23537 رقم) ب.ت.و.)  لح1 ل 
بني  حمد) زنقة  (48 برقم)  لس1كن 
حي  لسفر ء) لسشي�شي  لرب1ط،)
 151.111 هي) أسهمه  لتي  جميع 
111.11)درهم للسهم،) بقيمة) سهم،)
حسن  ملقريني) يتملكه1  لسيد   لتي 
 NASR DE BATIMENT ET«(بشركة
شركة) (»DE TRAVAUX PUBLICS
ذ ت  لرأسم01)  جهشلة  السم،)
درهم،) (51.111.111.11  الجتم1عي)
 قره1  الجتم1عي:) لحي  لصن1عي)
سيد1 بشزكر1 رقم)73/74) كن1س،)
و  ملسجلة ب1لسجل  لتج1ر1 بمكن1س)
تعريفه1  ملشحد) (،18215 تحت عدد)
(،111113174111145 عدد:)

تعريفه1  لضريبي عدد:)4111144.
بثمن إجم1لي قدره ونه1يته خمسة)
عشر  ليشن درهم)(15.111.111.11 

درهم).)
-) ستق1لة  لسيد حسن  ملقريني)
و نحه) أعض1ء) إلد رة  أحد  بصفته 

إبر ء)عن  دة إد رته للشركة.)

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لضبط 
تحت) (27/04/2022 بمكن1س بت1ريخ)

رقم)1619.

534I

FIDUCO TANTAN

 ENTREPRISE TIWAMAN
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE(HASSAN(II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 ENTREPRISE TIWAMAN

DEVELOPPEMENT شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم س 

461 تجزئة  ملسيرة  لخضر ء  لشطر 
 لث1لث ب1ملر�شى - 71111  لعيشن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41129

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 ENTREPRISE TIWAMAN

.DEVELOPPEMENT
و) :) لبن1ء) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 شغ01  خرى.
رقم س) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
461)تجزئة  ملسيرة  لخضر ء) لشطر)
71111) لعيشن) (- ب1ملر�شى)  لث1لث 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد رشيد ب1يش):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ب1يش  رشيد   لسيد 

 82111 حي  لسشق  ملركز1  لشطية)

ط1نط1ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ب1يش  رشيد   لسيد 

 82111 حي  لسشق  ملركز1  لشطية)

ط1نط1ن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)994.

535I

PROXY FINANCE

صيدلية الفتح تامنصورت
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

PROXY FINANCE

ز وية ش1رع يعقشب  ملنصشر و ش1رع 

عال0  لف1�شي ، عم1رة رقم 24 

(فض1ء  لصفشة) ،  لط1بق  لث1لث ، 

 كتب رقم 23 ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

صيدلية  لفتح ت1 نصشرت شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

 سلم تجزئة بشك1ر  لط1بق  لث1لث 

شقة رقم 14 ب1ب دك1لة  ر كش - 

41111  ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.121187
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2122)تم تحشيل) 15)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
بشك1ر  لط1بق) تجزئة  »زنقة  سلم 

دك1لة) ب1ب  (14 رقم) شقة   لث1لث 

41111) ر كش  ملغرب«) (-  ر كش)

 54 3)عم1رة) إلى)»عملية د ر  لسع1دة)

(- ت1 نصشرت  ر كش) (5 رقم)  ملحل 

41111) ر كش  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4525.

536I

Afifa(BELHANA

TREFICO
شركة  ملس1همة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

Afifa(BELHANA

ش1رع 11 ين1ير، عم1رة ٲدر ر1، 

 لط1بق  ٲلو0،  كتب رقم 3 حي 

 لد خلة، 81161، ٲك1دير،  ملغرب

TREFICO » »شركة  ملس1همة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي : عم1رة 

TREFICO٬  ين1ء  لصيد  لبحر1 - 

81111 أك1دير،  ملغرب.

»تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.4311

قر ر  جلس  الد رة) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)31)ين1ير)2122

-تم تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي)

للشركة  ن)»)عم1رة)TREFICO٬) ين1ء)

أك1دير،) (81111 (-  لصيد  لبحر1)

 ملغرب)»،)إلى)»)إق1 ة ي1سمين،)بلشك)

(،47 1–) لط1بق  لث1 ن،) كتب رقم)

(- 2،)ش1رع  لق1�شي عي1ض،) صندوق)

81111)أك1دير،) ملغرب؛

وتبني) (3 تعديل  لفصل) -تم 

 لق1نشن  ألس1�شي  ملحين للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 28 بت1ريخ) بأك1دير   لتج1رية 

فبر ير2212،)تحت رقم)118743.

537I

Afifa(BELHANA

HAIFEN FROID
شركة  ملس1همة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

Afifa(BELHANA

ش1رع 11 ين1ير، عم1رة ٲدر ر1، 

 لط1بق  ٲلو0،  كتب رقم 3 حي 

 لد خلة، 81161، ٲك1دير،  ملغرب

HAIFEN FROID » »شركة 

 ملس1همة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي : قطعة 
رقم 51،  ملنطقة  لصن1عية،  ملين1ء 

 لجديد - 81111 أك1دير،  ملغرب.

»تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.8111

قر ر  جلس  الد رة) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)31)ين1ير)2122

تحشيل  ملقر  الجتم1عي) -تم 

 لح1لي للشركة  ن)»)قطعة رقم)٬51 

 ملنطقة  لصن1عية٬) ملين1ء) لجديد-)

81111)أك1دير،) ملغرب)»،)إلى)»)إق1 ة)

1–) لط1بق  لث1 ن،) بلشك) ي1سمين،)

ش1رع) (،1 صندوق) (،47 رقم)  كتب 

أك1دير،) (81111 (- عي1ض،)  لق1�شي 

 ملغرب؛

وتبني) (3 تعديل  لفصل) -تم 

 لق1نشن  ألس1�شي  ملحين للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 28 بت1ريخ) بأك1دير   لتج1رية 

فبر ير2212،)تحت رقم)118742.

538I

بريكشالج  لشق1ر

بريكوالج الوقار
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

بريكشالج  لشق1ر

ط.أ عم1رة أ6 طريق سيد1 بشزيد 

نجمة  لجنشب 3  لجديدة ، 24111، 

 لجديدة  ملغرب

بريكشالج  لشق1ر شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ط.أ 
عم1رة أ6 طريق سيد1 بشزيد نجمة 

 لجنشب 3  لجديدة - 24111 
 لجديدة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
19225

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (23
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

بريكشالج  لشق1ر.
غرض  لشركة بإيج1ز):)

عق1قير ع1 ة)
لجميع  ملعد ت) ب1لجملة   لبيع 

 لصن1عية
بيع  ش د  لبن1ء

 لتج1رة
تقديم  لخد 1ت  لع1 ة

 شغ01 ع1 ة)
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ط.أ عم1رة)
أ6)طريق سيد1 بشزيد نجمة  لجنشب)
3) لجديدة)-)24111) لجديدة  ملغرب)

.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 81.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 811 (:  لسيد بلحرش1ن بششعيب)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بششعيب) بلحرش1ن   لسيد 
دو ر  لشرفة  والد رحمشن) عنش نه( ))
عم1لة  لجديدة) د ئرة  لحشزية 

24111) لجديدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بششعيب) بلحرش1ن   لسيد 
دو ر  لشرفة  والد رحمشن) عنش نه( ))
عم1لة  لجديدة) د ئرة  لحشزية 

24111) لجديدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)28) 1رس)

2122)تحت رقم)27653.
539I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

PARTICIPATION KHALLADI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

PARTICIPATION KHALLADI
شركة  س1همة

رأسم1له1:)131.514.111)درهم
ش1رع) (216  قره1  الجتم1عي:)

 لزرقطشني،) لد ر  لبيض1ء
 RC( n°422.703–( IF( N°( 336

237 43
بمشجب  حضر  جلس  إلد رة)
(،2121 دجنبر) (17 بت1ريخ)  ملنعقد 

تقرر  1 يلي:
) ع1ينة  ستق1لة  لسيد)
إبر هيم و ز ني  لش1هد1  ن  ه1 ه)
 2121 دجنبر) (14 بت1ريخ) كمتصرف 

حيث تقرر عدم  ستبد له.
ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 
لدى  ملحكمة  لتج1رية)  لتج1ر1 
 822181 تحت عدد) ب1لد ر  لبيض1ء)

بت1ريخ)26)أبريل2122.
 لخص قصد  لنشر

541I

GHAZIR COMPTA PRO

ALLO MARRAKECH TOURS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ALLO MARRAKECH TOURS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 

21 في  لط1بق  لث1ني جيليز طريق 4 

DMM إلى  ملقر  لعسكر1 ، عم1رة 

ستفروال - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124817

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ALLO (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.MARRAKECH TOURS

وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 سف1ر.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) حل رقم)

 4 في  لط1بق  لث1ني جيليز طريق) (21

عم1رة) (، إلى  ملقر  لعسكر1) (DMM

ستفروال)-)41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  حمد  قشم1ر)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  حمد  قشم1ر عنش نه( ))

حي) بنزوبير  سليم1ن  123) جمشعة 

41111) ر كش) يشسف بن ت1شفين)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أ ين  الز ي)  لسيدة  حمد 

عنش نه( )) ق1 ة  لحديقة)  لحسني 

3) الزده1ر  ر كش) عم1رة    لشقة)

41111) ر كش  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135124.

541I

DAMO CONSULTING SARL

BLAK AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

BLAK AGRI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بئر  نزر ن 7 زنقة و د  لي1ن  ق1 ة 

 لزهر ء  لط1بق 5 رقم 19 - 91111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126679

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BLAK (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.AGRI

تغليف) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و  نت1ج) جميع  ملنتج1ت  لزر عية 

فش كه حمر ء

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع بئر)

 نزر ن)7)زنقة و د  لي1ن  ق1 ة  لزهر ء)

طنجة) (91111  -  19 رقم) (5  لط1بق)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (25 (:  لسيد عمر ن بنزينة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 لسيد  ع1د  لحد د1):)25)حصة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 25 (:  لسيد عبد  لع1لي  لقصر1)

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 لسيد  نس  لسش�شي  لت1 لي):)25 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (25 (:  لسيد عمر ن بنزينة)

 جتم1عية بقيمة)25.111)درهم.

 لسيد  ع1د  لحد د1):)25)حصة)

 جتم1عية بقيمة)25.111)درهم.

 25 (:  لسيد عبد  لع1لي  لقصر1)

 25.111 بقيمة) حصة  جتم1عية 

درهم.

(:  لسيد  نس  لسش�شي  لت1 لي)

 25.111 25)حصة  جتم1عية بقيمة)

درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بنزينة  عمر ن   لسيد 

دو ر  والد  صب1ح  لرويف  لبح1رة)

سشق  ربع1ء) (14314 عي1د)  والد 

 لغرب  ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد  ع1د  لحد د1 

تجزئة  لضحى زنقة سيد1  حمد بن)

عجيبة رقم)5 91111)طنجة  ملغرب.
عبد  لع1لي  لقصر1)  لسيد 

عنش نه( ))دو ر  والد  صب1ح  لرويف)
سشق) (14314 عي1د)  لبح1رة  والد 

 ربع1ء) لغرب  ملغرب.

 لسيد  نس  لسش�شي  لت1 لي)
عنش نه( ))31)زنقة بشعر قية)91111 

طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  نس  لسش�شي  لت1 لي)
عنش نه( ))31)زنقة بشعر قية)91111 

طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253146.

542I

UNION BEST SOLUTIONS

CRUSTI CHAUD

إعالن  تعدد  لقر ر ت

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

 ر كش  ملغرب

CRUSTI CHAUD »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 4 

 ق1 ة جليز طريق ت1ركة  ر كش - 

41111  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.36163

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

2121)تم  تخ1ذ) 21)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم1عي 

4) ق1 ة جليز طريق ت1ركة) »رقم)  ن)

 ر كش«) لى)» لشقة)2)عم1رة أ عملية)

 لبست1ن ش1رع عال0  لف1�شي  ر كش)

2:) لذ1 ينص على  1يلي:) قر ر رقم)

للشركة  لسيد) جديد  تعيين  سير 

تبع1) وحيد  كمسير  يشز لن  لحسين 

لقبش0  ستق1لة  ملسير  لسيد فيصل)

يشز لن

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ملقر  الجتم1عي للشركة)

على) ينص  14:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:) د رة  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135113.

543I
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UNION BEST SOLUTIONS

BAMELEC

إعالن  تعدد  لقر ر ت

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

 ر كش  ملغرب

BAMELEC »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 28 

ت1 نصشرت شطر ت 1 - -  ر كش 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.37177

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع   1يلي:)

أ1  ن) درهم«) (1.451.111« قدره)

 1.511.111« إلى) درهم«) (51.111«

إد 1ج) (: عن طريق) (516.111 درهم«)

(: طريق) عن  و934.111)  حتي1طي 

 ق1صة  لحس1ب1ت  لج1رية  لد ئنة)

للشرك1ء

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)6:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ملس1هم1ت

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

ر سم01  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135126.

544I

UNION BEST SOLUTIONS

COMPTOIR SELAIMAN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

 ر كش  ملغرب

 COMPTOIR SELAIMAN

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 711 

 ح1 يد 4 - -  ر كش  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.51191

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2118 (11 (31 في)  ملؤرخ 

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

حصة  ن طرف) (611 تفشيت)  1يلي:)

 لسيد  لحسين  زي1م لف1ئدة  لسيد)

 صطفى  زي1م

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

411)حصة  ن طرف  لسيد) تفشيت)

 حمد  زي1م لف1ئدة  لسيد  صطفى)

 زي1م)

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ستق1لة  ملسير  لسيد  لحسين  زي1م)

للسيد) ك1 ل  لصالحية  و عط1ء)

 صطفى  زي1م كمسير وحيد

على) ينص  4:) لذ1  رقم) قر ر 

في) ستكشن  لز ة   1يلي:) لشركة 

ب1لتشقيع) و لعقشد  جميع  لعملي1ت 

ملدة) للسيد  صطفى  زي1م   لشحيد 

غير  حدودة)

على) ينص  5:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تغيير  لشكل  لق1نشني للشركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة   ن 

لشركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 لتسمية.

على) ينص  14:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:) ملسيرون

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135113.
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SAGEST

RG BOND
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
RG BOND شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 13 
زنقة 7 حي  لسغروشني  ملرجة - 

31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72413

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 RG (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BOND
:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ختلفة للبن1ء)ونج1رة  الليمنيشم).
 13 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- حي  لسغروشني  ملرجة) (7 زنقة)

31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: رضش ن  لكيز1)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد رضش ن  لكيز1 عنش نه( ))
عين  لشقف) طريق   لحي  لحسني 

31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد رضش ن  لكيز1 عنش نه( ))
عين  لشقف) طريق   لحي  لحسني 

31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2243.
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FIDUCIAIRE HAMDELS

 IT BEST PRACTICES
PROMOTERS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
 IT BEST PRACTICES

PROMOTERS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 
 لزرق1ء ، 117 ش1رع  بن  نير ، 

 لط1بق  ألو0 ، شقة رقم 2  لد ر 
 لبيض1ء 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.512249

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)31) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
ش1رع  بن) (117 (، »إق1 ة  لزرق1ء)
 2 شقة رقم) (، ،) لط1بق  ألو0)  نير)
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)
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(، (Jet sakane »إق1 ة) إلى)  ملغرب«)
سيد1  عروف) (41 رقم) (51 ش1رع)
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822395.
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CABINET RAMI EXPERTISE

IBM3
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

IBM3 شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : تجزئة 
رقم 96،  لط1بق  لث1ني  ملنطقة 
 لصن1عية عين  لشقف ف1س - 

31111 ف1س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.66147

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية) شركة  (IBM3 حل)
 111.111 رأسم1له1)  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
96،) لط1بق  لث1ني) رقم) تجزئة 
عين  لشقف)  ملنطقة  لصن1عية 
ف1س  ملغرب نتيجة) (31111 (- ف1س)

الإلتف1ق على إنه1ء) لشركة
و عين:

و) بشدين   لسيد(ة)) ليكة 
 9 حي لال سكينة زنقة) (33 عنش نه( ))
ف1س  ملغرب) (31111 زو غة  لعلي1)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)17)أبريل)2122)وفي تجزئة رقم)
96،) لط1بق  لث1ني  ملنطقة  لصن1عية)
ف1س) (31111 (- ف1س) عين  لشقف 

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1938/2022.
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RADFID

RESTO MELODY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RESTO MELODY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 67 زنقة 

ششف1لي ب1ي1ر  لط1بق 5 رقم 16 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.329217

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 19) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) RESTO MELODY) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (91.111
ب1ي1ر) ششف1لي  زنقة  (67  إلجتم1عي)
21111) لد ر)  -  16 رقم) (5  لط1بق)

:) فالس) (0 نتيجة   لبيض1ء) ملغرب 

 لشركة وعدم تحقيق  رب1ح.
زنقة) (67 و حدد  قر  لتصفية ب)
 -  16 رقم) (5 ب1ي1ر  لط1بق) ششف1لي 

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة)) شال1  سم1عيل)
 لشريف  لعلمي و عنش نه( ))31)زنقة)

 بش  ملح1سن ط1بق)1)شقة)3) ملع1ريف)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و) شر يبي  تشفيق   لسيد(ة))

عبد) ش1رع  تجزئة ملصلى  عنش نه( ))

21111) لد ر) بشط1لب)  له1د1 

 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

تبليغ  لعقشد) و  حل    ملخ1برة 

و  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818942.
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B.services

BAKIR MANAGEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

B.services

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca Anfa

 Romandie 2 tour(Assila

 N°33Casablanca(Anfa، 1،

Casablanca Maroc

BAKIR MANAGEMENT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لد ر 

 لبيض1ء 11 رو ليبرتي رقم 5  لدور 

3 - 11  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541129

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BAKIR(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.MANAGEMENT

:) قهى) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 طعم  لتج1رة.

:) لد ر) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لبيض1ء)11)رو ليبرتي رقم)5) لدور)3 

- 11) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة  1ي1  حمشد صبحي بكر)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  1ي1  حمشد صبحي بكر)
11) لد ر) عنش نه( )) لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  1ي1  حمشد صبحي بكر)
11) لد ر) عنش نه( )) لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
رقم  ستشدع) تحت  (2122 أبريل)
ب1لد ر) لالستثم1ر  ب1ملركز  لجهش1 

 لبيض1ء.
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RADFID

PARAPRIXEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
PARAPRIXEL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بشليكشن 
11 طريق زن1تة تجزئة 11 تجزئة و 

س ت  لط1بق 2 رقم 6 عين  لسبع - 
21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.289745
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (17  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) PARAPRIXEL) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

زن1تة) طريق  (11 بشليكشن)  إلجتم1عي 

ت  لط1بق) س  و  تجزئة  (11 تجزئة)

21111) لد ر) (- 6)عين  لسبع) 2)رقم)

:) فالس) (0 نتيجة   لبيض1ء) ملغرب 

 لشركة وعدم تحقيق  رب1ح.

و حدد  قر  لتصفية ب بشليكشن)

و) تجزئة  (11 زن1تة تجزئة) طريق  (11

(- 6)عين  لسبع) 2)رقم) س ت  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة)) نى جن1ح و عنش نه( ))

كند ) 21111) لد ر  لبيض1ء) كند )

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818941.
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TARIK BOUABDELLAOUI

 STE PREMIUM STUDENT

SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 STE PREMIUM STUDENT

SERVICES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 49 تجزئة 

 لقدس  لط1بق 3  لشقة 5 وجدة - 

61111 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39275

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PREMIUM STUDENT SERVICES

تسجيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لطلبة في  لج1 ع1ت و  ركز للتكشين)

و  الستير د و  لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)49)تجزئة)

(- وجدة) (5 3) لشقة)  لقدس  لط1بق)

61111)وجدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد عبد الو1  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبد الو1  حمد عنش نه( ))

حي  ملستقبل زنقة  لحسين بن عبد)

61111)وجدة) 12)وجدة)  لسالم رقم)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة رج1ء)عبد الو1 عنش نه( ))

 61111 35)وجدة) زنقة س1يكشن رقم)

وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1377.
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2htj(consulting

نسيم الزهور

شركة  لتشصية ب1ألسهم 

تفشيت حصص

 ألست1ذة هدى  لعلش1  ملحمد1

 شثقة

زنقة أبش  لحسن  ملر يني إق1 ة أ يرة 

2  لشقة 1 (م.ج.)-  كن1س

تفشيت حصص في شركة  ملدنية 

 لعق1رية 

شركة »نسيم  لزهشر«-) ش.م.ع.(

رأسم1له1 : 11.811.111 درهم

 ملقر  الجتم1عي : بمكن1س-س1حة 

 لدكتشر GIGUET  ملدينة  لجديدة

1-بمقت�شى  حضر  لجمع  لع1م)  

 الستثن1ئي و  لعقد  لتشثيقي  ملحرر)

هدى  لعلش1) بديش ن  ألست1ذة 

بت1ريخ) بمكن1س   ملحمد1،) شثقة 

جميع) تفشيت  تم  (،29.13.2122

 لحصص  لتي يملكه1  لسيد شفيق)

لف1ئدة  لسيدة) في  لشركة   ير1 

سش يه حميش1.

تصبح حصص  لشركة) بذلك  و 

 قسمة ك1لت1لي:

سش ية) للسيدة  (-

حميش1.....48.611)حصة

-)للسيد  حمد  لعربي أبششيبة......)

32.411)حصة

رشيد  لرف1عي..........) للسيد  (-

27.111)حصة

إلى  لسيدة) أسند تسيير  لشركة 

سش ية حميش1.

ب1لسجل) تم  إليد ع  لق1نشني 

بكت1بة  لضبط)  لتج1ر1 

بمكن1س،) ب1ملحكمة  لتج1رية 

عدد) تحت  (18.14.2122 بت1ريخ)

 .41411122114754

للخالصة و  إلشه1ر

هدى  لعلش1) :) ألست1ذة  إ ض1ء)

 ملحمد1
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بشلنجغي ب1تيسشر1 تشب شش 

باتيسوري بولنجغي توب شوا
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

بشلنجغي ب1تيسشر1 تشب شش 

55 تجزئة  لحمشتي سلش ن، 62111، 

 لن1ظشر  ملغرب

ب1تيسشر1 بشلنجغي تشب شش  

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 55 تجزئة 

 لحمشتي سلش ن 62111  لن1ضشر 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

23849

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

ب1تيسشر1 بشلنجغي تشب شش ).

غرض  لشركة بإيج1ز):) خبزة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)55)تجزئة)

62111) لن1ضشر) سلش ن)  لحمشتي 

 ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد يشسف نمر):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) نمر  يشسف   لسيد 

سلش ن)62111) لن1ضشر  ملغرب).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) نمر  يشسف   لسيد 

سلش ن)62111) لن1ظشر  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)515.

554I

fidustade

B-GOOD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fidustade

 rue(abou(ishak(chirazi(maarif 31

، 20000، casablanca(maroc

B-GOOD شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 55 

ط1بق 11 س1ملية 2 - 21711  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541611

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.B-GOOD

تمثيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتسشيق  ستحضر ت  لتجميل)

و ملنتج1ت شبه  لصيدالنية)-)

 ستير د و تصدير.
 55 زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

21711) لد ر)  -  2 س1ملية) (11 ط1بق)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: ه1يتي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ه1يتي   لسيد  حمد 

 1111  9131  14 برورجستر ت)

ستر بيك بلجيك1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ه1يتي   لسيد  لطيبي 
 5 26)شقة) إق1 ة) (28 زنقة) (2 س1ملية)

21711) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822164.

555I

BCS

 OPTIMIZE YOUR

LOGISTICS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BMC
زنقة فرح1ت حش1د ،  لط1بق  ألو0 

،  ،  لد ر  لبيض1ء ، 21131،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب

 OPTIMIZE YOUR LOGISTICS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 56. 
زنقة فرح1ت حش1د ، لط1بق 

 ألو0، ملكتب رقم 1، لد ر لبيض1ء- 

أنف1  لد ر لبيض1ء 21131 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541991

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. OPTIMIZE YOUR LOGISTICS

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الستش1ر ت  إلد رية),)ت1جر.

56.)زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

فرح1ت حش1د)، لط1بق  ألو0، ملكتب)

أنف1) 1، لد ر لبيض1ء-) رقم)

21131) لد ر لبيض1ء)  لد ر لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لطيب  لق1دير1):)11.111 

حصة بقيم)

 111 (:  لسيد  لطيب  لق1دير1)

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لطيب  لق1دير1 عنش نه( ))

17)شقة) 63)عرصة لكبير ط1بق) رقم)

 21111 28) ملع1ريف  لد ر لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لطيب  لق1دير1 عنش نه( ))

17)شقة) 63)عرصة لكبير ط1بق) رقم)

 21111 28) ملع1ريف  لد ر لبيض1ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)-)تحت)

رقم)-.

556I

الس1 ك1ر

السا كار
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

الس1 ك1ر
ش1رع تطش ن 83  لعرو1، 62111، 

 لن1ظشر  ملغرب
الس1 ك1ر شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
تطش ن رقم 83  لعرو1 62111 

 لن1ظشر  ملغرب.
تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.18629

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) (2122 أبريل) (13  ملؤرخ في)
للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 لطيبي بال0 كمسير وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)644.
557I

FARAJ CONSEIL GESTION

KE TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000، TEMARA(MAROC
KE TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

 J وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بلشك
، رقم 82 ،  لط1بق  لث1لث ، ديشر 
 لحمر ، يعقشب  ملنصشر - 11121 

 لرب1ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
159681
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 KE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TRAVAUX

:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 

أعم01  ختلفة).

 J بلشك) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ديشر) (، ،) لط1بق  لث1لث) (82 رقم) (،

 11121 (- يعقشب  ملنصشر) (،  لحمر)

 لرب1ط  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة كشثر  لفتح):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة كشثر  لفتح عنش نه( ))زنقة)

 شال1 عبد  لسالم رقم)23)حي  لبركة)

 لقرية)11111)سال  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) كشثر  لفتح   لسيدة 

23)حي) زنقة  شال1 عبد  لسالم رقم)

 لبركة  لقرية)11111)سال  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124146.

558I

omri compta sarl au

SAIDI MATERIAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
SAIDI MATERIAUX شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  س1كن. 

ش1رف رقم 81 ش1رع يعقشب 
 ملنصشر  لط1بق  ألو0 رقم 3 طنجة - 

91511 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126613

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SAIDI (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.MATERIAUX
:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ن  لشركة هش:
بشكل رئي�شي:

-)بيع  ش د  لبن1ء.
-)أعم01 بن1ء) تنشعة.

-)نقل  لبض1ئع  لشطنية و لدولية)؛
-) ستير د وتصدير  تنشع.

-) عم01  لطرق و لصرف  لصحي)
و لبستنة و لكهرب1ء)و ملي1ه و له1تف.

-) لتج1رة
وتصدير) و ستير د  وبيع  شر ء) (-

وتصنيع وتحشيل وتجميع وتجميع
و ألدو ت) و ملش د  جميع  ملعد ت 
بمعد ت) و ملش د  لخ1م  ملتعلقة 

 لنقل،

-)إنش1ء)أو حي1زة أو تشغيل  ب1شر)
أو غير  ب1شر أو تأجير أو إد رة أو تأجير
و لفروع) جميع  لنش ي1  لحسنة 
بأ1) يمكن  ستخد  ه1  و ملب1ني  لتي 
غرض  ن) أل1  شكل  ن  ألشك01 

 ألغر ض
 ذكشر أعاله؛

بر ء ت) جميع  وحي1زة  أخذ  (-
و لعملي1ت) و لتر خيص   الختر ع 

و لعال 1ت  لتج1رية ني1بة عنه1
أو) غرض  لشركة  في  تدخل 
أو  س1همته1) تحشيله1  أو  تشغيله1 

وكذلك نقل  لكل
تر خيص  لتشغيل.

جميع  لعملي1ت أو) وبشكل أعم:)
 ألنشطة تتعلق بشكل  ب1شر أو غير)

 ب1شر ب1لغرض  ملذكشر أعاله)،
وال) تحسنه  أن  أو  ن  ملحتمل 
سيم1  لتمثيل و ملش1ركة و لعملي1ت)

 لتج1رية)،
و ألور ق)  لقط1ع1ت  لصن1عية 
قد) و مل1لية  لتي  و لعق1رية   مل1لية 

تسهل أو تعزز أو تطشر نش1ط
جمعية..

:) س1كن.) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رف رقم)81)ش1رع يعقشب  ملنصشر)
 لط1بق  ألو0 رقم)3)طنجة)-)91511 

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
نجيب)  لسيد  لسعيد1  حمد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
نجيب)  لسيد  لسعيد1  حمد 
يعقشب) ش1رع  (81 رقم) عنش نه( ))
طنجة) (91151 طنجة)  ملنصشر 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
نجيب)  لسيد  لسعيد1  حمد 
يعقشب) ش1رع  (81 رقم) عنش نه( ))
 ملنصشر طنجة)91151)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3572.

559I

METREK COMPTA PRO

MZ DA TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
MZ DA TRANS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : تجزئة 
 والد  لغ1ز1  رأب 3 رقم 81 - 
14211 سيد1 سليم1ن  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.2651
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (MZ DA TRANS حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
 81 رقم) (3 تجزئة  والد  لغ1ز1  رأب)
سليم1ن  ملغرب) سيد1  (14211  -
نتيجة ملش1كل  1دية  شروع ف1شل.

و عين:
 لسيد(ة))إدريس  زوز و عنش نه( ))
دو ر  لقن1فدة  والد  لشك د ر بلع1 ر1)
سليم1ن  ملغرب) سيد1  (14211

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
تجزئة) وفي  (2122 أبريل) (11 بت1ريخ)
 والد  لغ1ز1  رأب)3)رقم)81 - 14211 

سيد1 سليم1ن  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بسيد1 سليم1ن بت1ريخ)22 

أبريل)2122)تحت رقم)86/2022.

561I
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PERCALL DEVELOPPMENT

PERCALL DEVELOPPMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

PERCALL DEVELOPPMENT
إق1 ة بالص 8 زنقة  لفر بي،  لط1بق 

 لث1ني رقم 11 طنجة ، 9111، 
طنجة  ملغرب

 percall developpment
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 
 لصن1عية، إق1 ة 32 تم1رة - 12111 

تم1رة  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.57637

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2121 يشليشز) (26 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (5.111.111«
»4.111.111)درهم«)إلى)»9.111.111 
إجر ء) ق1صة) (: طريق) عن  درهم«)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
17) 1رس) بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1965.
561I

STE BIKAF INDUSTRI

 ATLAS CONTRACTORS
SUD EST DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

 ATLAS CONTRACTORS SUD
EST DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 
ت1 رنة  لريص1ني - 52451  لريص1ني 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15755

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ATLAS(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

 CONTRACTORS SUD EST

.DEVELOPPEMENT

:) ألشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملختلفة أو  لبن1ء/)نقل  لسلع لص1لح)

 لغير/) إلستير د ز لتصدير.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

52451) لريص1ني) (- ت1 رنة  لريص1ني)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: و لغ1ز1) يشسف   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد يشسف و لغ1ز1 عنش نه( ))
رقم) ت5) 2) لعم1رة  حي  لريح1ن)

 لشقة)563) ر كش)41111) ر كش)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد يشسف و لغ1ز1 عنش نه( ))
رقم) ت5) 2) لعم1رة  حي  لريح1ن)

 لشقة)563) ر كش)41111) ر كش)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 14 بت1ريخ) ب1لرشيدية   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)342.

562I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

MATCOMPTA

شركة  لتض1 ن

وف1ة شريك

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

MATCOMPTA شركة  لتض1 ن

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 ملسيرة  لخضر ء رقم 36 رقم 12 - 

91131 طنجة  ملغرب.

وف1ة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2122)تم  إلعالم) 13)أبريل)  ملؤرخ في)

بشف1ة  لشريك  حمد بشز بش و تشزيع)

لرسم) (
ً
تبع1 على  لشرثة  حصصه 

 2122 أبريل) (11 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

ب1لشكل  ألتي):

 263 (، نشقل) بشز بش   لسيد(ة))

حصة).

 263 (، بشز بش  يشب)  لسيد(ة))

حصة).

 131 (، وص01) بشز بش   لسيد(ة))

حصة).

 131 (، بشز بش  سم1ء)  لسيد(ة))

حصة).

 212 (،  لسيد(ة)) لقض1و1 ن1دية)

حصة).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (13 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3685.

563I

FIDEXIA 

 ACADÉMIE DE
 FORMATION PRIVÉE

 AUX MÉTIERS DU SPORT
 ET DE L’ANIMATION

(A.F.P.M.S.A(
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDEXIA
 Département(Juridique 300,

 Rue(Mostapha(El(Maâni, 2ème
étage(Bureau(N° 26, Centre-
 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc
 Académie de Formation Privée

 aux Métiers du Sport et de
L’Animation (A.F.P.M.S.A) شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 47 زنقة 
عال0 بن عبدهللا تق1طع زنقة هينز 
 لط1بق 4 رقم 25 - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541919
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 Académie de Formation Privée
 aux Métiers du Sport et de

.(L’Animation (A.F.P.M.S.A
-) لتعليم) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
في  لتخصص1ت  لري1ضية)  لخ1ص 

و لثق1فية و لترفيهية.
زنقة) (47 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
هينز) زنقة  تق1طع  بن عبدهللا  عال0 
21111) لد ر)  -  25 رقم) (4  لط1بق)

 لبيض1ء) ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد كم01 هجهشج):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيد عبد  للطيف عب1د)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) هجهشج  كم01   لسيد 
رقم) فيال  (2 حد ئق  ملحيط) تجزئة 
 21111 بشعزة  لنش صر) د ر  (118

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
عب1د) عبد  للطيف   لسيد 
عم1رة  لتجهيز) (15 شقة) عنش نه( ))
أكد 0) بنشقرون  حسن  زنقة  ألف 

 لرب1ط)11111) لرب1ط  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) هجهشج  كم01   لسيد 
رقم) فيال  (2 حد ئق  ملحيط) تجزئة 
 21111 بشعزة  لنش صر) د ر  (118

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
عب1د) عبد  للطيف   لسيد 
عم1رة  لتجهيز) (15 شقة) عنش نه( ))
شقرون) بن  حسن  زنقة  زنقة  ألف 

أكد 0)11111) لرب1ط  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822147.
564I

STE FIDLAMIAE SARL

 INVEST BUILDING
CONSTRUCTION MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 INVEST BUILDING

 CONSTRUCTION MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 15 ش1رع 

 ألبط01 رقم 4 أكد 0 - 11111 
 لرب1ط  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.155323
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)17) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
(- أكد 0) (4 رقم) ش1رع  ألبط01  (15«
»دو ر) إلى) 11111) لرب1ط  ملغرب«)
تم1رة) (11111 (- زعير) أوالد  ب1رك 

 ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124194.

565I

ELHANBALI CONSEILS SARL

TATWIRNET SARL AU
 تطشير نيت

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID(BP 52 POSTE
 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC
TATWIRNET SARL AU تطشير نيت 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 29 

زنقة 7 تجزئة  لعمرة برشيد برشيد 
26111 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
16555

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
TATWIRNET SARL AU)تطشير نيت).

 Prestation(:(غرض  لشركة بإيج1ز
 de(services(informatiques

خد 1ت  علش 1تية).
 29 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة  لعمرة برشيد برشيد) (7 زنقة)

26111)برشيد  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  ملج1هد1 جش د)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  ملج1هد1 جش د عنش نه( ))
حي  لشحدة) زنقة  لخنس1ء) (22 رقم)

برشيد)26111)برشيد  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  ملج1هد1 جش د عنش نه( ))
حي  لشحدة) زنقة  لخنس1ء) (22 رقم)

برشيد)26111)برشيد  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2122)تحت رقم)442.
566I

GHAZIR COMPTA PRO

GHALIGHITA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GHALIGHITA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة 
ب1لط1بق  الر�شي عم1رة رقم 56   

جم1عة  لسع1دة - 41111  ر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
121293

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GHALIGHITA
-) ستير د) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

و تصدير
إنت1ج وتشزيع  ملنتج1ت  ملحلية

.
شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
( (56 رقم) عم1رة  ب1لط1بق  الر�شي 
41111) ر كش) (- جم1عة  لسع1دة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: ملصشبر) ي1سين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة  ريم ملصشبر):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ملصشبر  ي1سين   لسيد 
 15 حد ئق  لي1سمين  جمشعة)
ت1 نصشرت) (1 14) لشقة)  ملدخل)

41111) ر كش  ملغرب.
عنش نه( )) ملصشبر   لسيدة  ريم 
درب ملصشبر رقم)161)سيدس بشعمر)

41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ملصشبر  ي1سين   لسيد 
 15 حد ئق  لي1سمين  جمشعة)
ت1 نصشرت) (1 14) لشقة)  ملدخل)

41111) ر كش  ملغرب.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
نشنبر) (12 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2121)تحت رقم)129461.
567I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE PARA LA GLOIRE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

STE PARA LA GLOIRE »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: رقم 98 
قطعة 344 تجزئة وف1ء 4 طريق 

سيد1 حر زم طريق صفرو - 31111 
ف1س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.35597
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 ين1ير) (19  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
إغالق فرع ت1بع للشركة عنش ن  قره)
»رقم)2)تجزئة  لشف1ء)4)طريق صفرو)

 تجر رقم)2)ف1س«
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
للشركة) تحشيل  ملقر  الجتم1عي 
 98 »رقم) قفله) تم   ن  ملقر  لذ1 
طريق) (4 وف1ء) تجزئة  (344 قطعة)
ف1س«) صفرو  طريق  حر زم  سيد1 
2) لط1بق  ألر�شي) و) (1 » ملتجرين) إلى)
تجزئة وف1ء)قطعة)351)و)352)طريق)

صفرو ف1س«)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2216.
568I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 STE OLIVIERS ET VIGNES
DE MEKNES SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسم01  لشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 ش1رع عال0 إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422,  لط1بق  لر بع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
 STE OLIVIERS ET VIGNES DE

MEKNES SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 4 
ش1رع ت1رود نت م ج شقة رقم 14 
 كن1س - 51111  كن1س  ملغرب .

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.35453
بمقت�شى  لجمع  لع1م)
14) 1رس) في)  إلستثن1ئي  ملؤرخ 
رأسم01  لشركة) رفع  تم  (2122
درهم«) (51.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (35.111.111« أ1  ن)
طريق) عن  درهم«) (85.111.111«
ديشن  لشركة) إجر ء) ق1صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1621.
569I

GOLD BRIDGE EXPRESS SARL

GOLD BRIDGE EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

 GOLD BRIDGE EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 44 زنقة 
سميحة عم1رة فيال ب1كي، ط1بق 8 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (1.111.111«

»1.111.111)درهم«)إلى)»2.111.111 

درهم«)عن طريق):)إد 1ج  حتي1طي أو)

أرب1ح أو عالو ت إصد ر في رأس  مل01.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821991.

571I

ORIEN.COMPTA

AIN ZARF TRANSPORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 ش1رع  حمد  لخ1 س حي 

 لحسني برك1ن ، 61311، برك1ن 

 ملغرب

AIN ZARF TRANSPORT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 

19 زنقة سيد1  حمد  برك1ن حي 

 لد خلة - 61311 برك1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7987

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 غشت) (27

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AIN (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ZARF TRANSPORT

نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ال تعة)

 لتج1رة.
 19 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة سيد1  حمد  برك1ن حي  لد خلة)

- 61311)برك1ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: عبد  لش حد) زخنيني   لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لش حد) زخنيني   لسيد 
عنش نه( ))رقم)19)زنقة سيد1  حمد)

برك1ن) (61311 حي  لد خلة)  برك1ن 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لش حد) زخنيني   لسيد 
عنش نه( ))رقم)19)زنقة سيد1  حمد)

برك1ن) (61311 حي  لد خلة)  برك1ن 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

غشت) (24 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)491.

571I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE ROBAAI TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72111،  لسم1رة  ملغرب

STE ROBAAI TRAVAUX شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لسالم11  جمشعة 11 بلشك د رقم 

21  كرر  لسم1رة - 72111  لسم1رة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2557
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في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 دجنبر) (17
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ROBAAI TRAVAUX
:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و  شغ01  ختلفة.
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بلشك د رقم) (11  لسالم11) جمشعة)
72111) لسم1رة) 21) كرر  لسم1رة)-)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: عزيز  لرب1عي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد عزيز  لرب1عي عنش نه( ))حي)
 لسالم)11)بلشك د 0 رقم)21) لسم1رة)

72111) لسم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عزيز  لرب1عي عنش نه( ))حي)
 لسالم)11)بلشك د 0 رقم)21) لسم1رة)

72111) لسم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لسم1رة بت1ريخ)31)دجنبر)

2121)تحت رقم)282/2021.
572I

CABINET AIT BELHOUCINE

YAN & H CONSTRUCTION
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU(N°6 SIS(A(BD

 ZERKTOUNI 2EME(ETAGE

 IMM GD CAFE DE L'ATLAS
 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 YAN & H(CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

 Bureau وعنش ن  قره1  إلجتم1عي
 N 6 sis(a 43 Bd(Zerktouni 2eme
 Etage Imm Gd Cafe De L atlas

 Gueliz(Marrakech - 40000
.MARRAKECH MAROC

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.111619
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)11)فبر ير)2122)تم تحشيل)
للشركة)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
 Bureau N 6 sis a 43 Bd«  ن)
 Zerktouni 2eme Etage Imm Gd
 Cafe(De(L(atlas(Gueliz(Marrakech
 »- 41111 MARRAKECH MAROC
 APPT N°8 LOT SALIMA« إلى)
 IMM 26 AV MY ABDELLAH
MARRAKECH - 41111) ر كش)

 ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
12) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)133482.
573I

NOVATIS

NOVATIS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NOVATIS »شركة  ملس1همة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع إبن 

 ملعتز إق1 ة لشجيش  لط1بق  لت1ني 
 لشقة 2 - 21111  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.341279

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 ين1ير) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
علم1) يحيط  الجتم1ع  لع1م   1يلي:)
بدع  ن) سفي1ن  ب1ستق1لة  لسيد 
بعد) كعضش  جلس  إلد رة   ه1 ه 
في) لجميع  ألسهم  ململشكة  بيعه 
لص1لح  لشركة) (»NOVATIS« شركة)
 SILENT BELIEVERS«  ملس1همة)

GROUP« -SBG
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
يعين  الجتم1ع  لع1م في  ك1نه:)شركة)
 SILENT BELIEVERS GROUP««
و ديره1  لع1م) برئيسه1  SA) مثلة 
للمدة) وذلك  بدع  سفي1ن   لسيد 
لغ1ية) أ1  (،  ملتبقية  ن فترة واليته)
إنعق1د  لجمع  لع1م  لذ1 يش فق على)
في) حس1ب1ت  لسنة  مل1لية  ملنتهية 

.31/12/2022
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)-:) لذ1 ينص على  1يلي:

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)811151.
574I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 VISITE TECHNIQUE
TASSAOUT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

 VISITE TECHNIQUE TASSAOUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في 

طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل رقم 

4 حي   ليل  لرسم  لعق1ر1 عدد 
22/6911 - 43111 قلعة  لسر غنة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.3177

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تقرر حل) 28)فبر ير)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 VISITE TECHNIQUE TASSAOUT
درهم) (111.111 رأسم1له1)  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل رقم)
عدد) حي   ليل  لرسم  لعق1ر1  (4
قلعة  لسر غنة) (43111 -  6910/22
عجز  لشركة عن) (:  ملغرب نتيجة 0)

تغطية  ص1ريفه1.
ب  ملحل) حدد  قر  لتصفية  و 
رقم)4)حي   ليل  لرسم  لعق1ر1 عدد)
قلعة  لسر غنة) (43111 -  6910/22

 ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة))عبد  لجليل خربشش و)
عنش نه( ))رقم)769حي  لنخلة)1)قلعة)
قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت1ريخ)21 

 1رس)2122)تحت رقم)125/2022.

575I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

COMPANY NEFATI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

COMPANY NEFATI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 
34 تجزئة تس1وت تماللت قلعة 

 لسر غنة - 43111 قلعة  لسر غنة 
 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

5117

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (17

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.COMPANY NEFATI

:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و شغ01  ختلفة

 الستير د و لتصدير.
رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

قلعة) تماللت  تس1وت  تجزئة  (34

قلعة  لسر غنة) (43111 (-  لسر غنة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  لنف1تي جم01  لدين):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  لنف1تي ي1سين):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

جم01  لدين)  لسيد  لنف1تي 
 911 رقم) زنقة  لنخلة  عنش نه( ))

تماللت قلعة  لسر غنة)43111)قلعة)

 لسر غنة  ملغرب.

عنش نه( )) ي1سين   لسيد  لنف1تي 
تماللت قلعة) (911 زنقة  لنخلة رقم)

قلعة  لسر غنة) (43111  لسر غنة)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

جم01  لدين)  لسيد  لنف1تي 
 911 رقم) زنقة  لنخلة  عنش نه( ))

تماللت قلعة  لسر غنة)43111)قلعة)

 لسر غنة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة بت1ريخ)27 

ين1ير)2122)تحت رقم)44/2022.

576I

QUALICIA CONSULTING

EMOTIP SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

EMOTIP SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ق1 ة 
سيليكت  لط1بق 5 رقم 11 م ج 
 كن1س - 51111  كن1س  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.52711
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
(- نش1ط  لشركة  ن:) تغيير   1يلي:)
 عم01  تنشعة في جميع  نش ع  لبن1ء)
و  لتسيير  ملق1والتي) -) الستش1ر ت 
-) ختلف) تصدير,) لى:) و  -) ستير د 

 ألعم01 و لبن1ء)-) ز رع)-) لتج1رة.
على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تحشيل  قر  لشركة  ن:) ق1 ة)
ج) م  (11 رقم) (5 سيليكت  لط1بق)
 كن1س  لى:)كر ج رقم)267)حي  لسالم)

سيد1 سعيد تمديد)2) كن1س.
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع   1يلي:)
ليصبح) درهم  (911111 قدره)
 25% 1111111درهم ودلك بتحرير)
طريق) عن  رأس  مل01  رفع   ن  بلغ 

تقديم حصص نقدية.
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 ستق1لة  سير  لشركة  لسيد  يت)

 عم1لك عمر.

على) ينص  5:) لذ1  رقم) قر ر 

تعيين  لسيد  يت  عم1لك)  1يلي:)

للبط1قة  لشطنية) عمر  لح1 ل 
بتجزئة) AB513193) لق1طن  رقم)

34) حصين) رقم) سال  لجديدة 

و لسيدة  ملليجي) سال  لجديدة.)

للبط1قة  لشطنية)  ريم  لح1 لة 
زنقة) ب2) و لق1طنة  (CB242757

لبيط1 ف1س) (3  سمة  بن زي1د  لشقة)

 سير ن جديد ن للشركة.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  3:) لذ1  رقم) بند 

(- نش1ط  لشركة  ن:) تغيير   1يلي:)

 عم01  تنشعة في جميع  نش ع  لبن1ء)

و  لتسيير  ملق1والتي) -) الستش1ر ت 

-) ختلف) تصدير,) لى:) و  -) ستير د 

 ألعم01 و لبن1ء)-) ز رع)-) لتج1رة.

بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  قر  لشركة  ن:) ق1 ة)
ج) م  (11 رقم) (5 سيليكت  لط1بق)

 كن1س  لى:)كر ج رقم)267)حي  لسالم)

سيد1 سعيد تمديد)2) كن1س.

على) ينص  7:) لذ1  رقم) بند 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع   1يلي:)

ليصبح) درهم  (911111 قدره)

 25% 1111111درهم ودلك بتحرير)

طريق) عن  رأس  مل01  رفع   ن  بلغ 

تقديم حصص نقدية.

على) ينص  43:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:) ستق1لة  سير  لشركة  لسيد)

وتعيين  لسيد) عمر.)  يت  عم1لك 

للبط1قة) عمر  لح1 ل   يت  عم1لك 

AB513193) لق1طن) رقم)  لشطنية 

بتجزئة سال  لجديدة رقم)34) حصين)

و لسيدة  ملليجي) سال  لجديدة.)

للبط1قة  لشطنية)  ريم  لح1 لة 
زنقة) ب2) و لق1طنة  (CB242757

لبيط1 ف1س) (3  سمة  بن زي1د  لشقة)

 سير ن جديد ن للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (16 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1313.

577I

FISCOFISC

صوكازيم كروب
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE(N62 FES ، 30000، FES

MAROC
صشك1زيم كروب شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي دو ر 
 لكشدية جم1عة عين تزغة بنسليم1ن 

- 13111 بنسليم1ن  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
6919

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تغيير) (2122 17) 1رس)  ملؤرخ في)
»صشك1زيم) تسمية  لشركة  ن)

كروب«)إلى)»أرين1 كر ص«).
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 28 بت1ريخ) سليم1ن  ببن   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)175.

578I

CABINET BCA SARL

 STE JERADA
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

CABINET BCA SARL
 Angle(Bd(Sidi(Mohamed(ben
 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er
 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
 STE JERADA CONSTRUCTION
ET NEGOCE SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ملسيرة 
رقم HB 219 ح1�شي بال0 جر دة - 

64551 جر دة  ملغرب.



8475 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31929

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (1.111.111«

 1.111.111« إلى) درهم«) (111.111«

إجر ء) ق1صة) (: طريق) عن  درهم«)

 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (14 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1126.

579I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT EXPRES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش1ط  لشركة

CABINET BOUZIDI

عند  كتب  لبشزيد1 ص.ب 125 

 لن1ظشر ، 62111،  لن1ظشر  ملغرب

BALLOUT EXPRES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

 لحسن  لث1ني  لعرو1  لن1ظشر 

 لن1ظشر 62111  لن1ظشر  ملغرب.

تغيير نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.19837

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تغيير) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

» لنقل  لشطني) نش1ط  لشركة  ن)

إلى) لف1ئدة  لغير«) للبض1ئع  و لدولي 

تصدير  لفش كه) وتصدير  » ستير د 

و لخضرو ت و الستغال0  لزر عي«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)587.

581I

 كتب  لجرود1

TCHARRANA TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 كتب  لجرود1

ش1رع 18 نشنبر رقم 24  لن1ضشر ، 

62111،  لن1ضشر  ملغرب

 TCHARRANA TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  والد 

بشطبب  لن1ضشر 62111  لن1ضشر 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.22341

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 12) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

TCHARRANA TRANSPORT) بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

بشطبب) حي  والد   قره1  إلجتم1عي 

62111) لن1ضشر  ملغرب)  لن1ضشر)

عدم  ش فقة  لبنك على) (: نتيجة 0)

تمشيل شر ء)ش1حن1ت للشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب حي  والد)

62111) لن1ضشر) بشطبب  لن1ضشر)

 ملغرب.)

و عين:

و) غ1نم  عبد  لعزيز   لسيد(ة))

 62111 بشطيب) حي  والد  عنش نه( ))

 لن1ضشر  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):)حي  والد)

بشطبب  لن1ضشر

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)623.

581I

SOCOGESE

 SOCIETE DE CONSEIL 
 ET DE GESTION DES

  ENTREPRISES
SOCOGESE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

SOCOGESE
ش1رع ولي  لعهد إق1 ة  شال1  لك1 ل 

ف1س ، 31111، ف1س  ملغرب
 SOCIETE DE CONSEIL ET DE«
 GESTION DES ENTREPRISES«

SOCOGESE«« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع ولي 
 لعهد إق1 ة  شال1  لك1 ل - 31111 

ف1س  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.15367

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
عز لعرب سالو1) (ة)) هبة  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (851
ش1 ة) (ة)) 851)حصة لف1ئدة  لسيد)

سالو1 بت1ريخ)19)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2022/1903.
582I

FIGENOR

SORIEN 1-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

SORIEN 1-SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
 لحسن  لت1ني - عم1رة بشعم1رة 

ص.ب 61  لعرو1 - 62551  لن1ظشر 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.17913

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 22) 1رس)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) SORIEN 1-SARL) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
(- ش1رع  لحسن  لت1ني)  إلجتم1عي 
61) لعرو1) ص.ب) بشعم1رة  عم1رة 
(: 62551) لن1ظشر  ملغرب نتيجة 0)  -

نه1ية نش1ط  لشركة.
ش1رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 لحسن  لت1ني)-)عم1رة بشعم1رة ص.ب)
61) لعرو1)-)62551) لن1ظشر  ملغرب.)

و عين:
بشعم1رة) عبد لسالم   لسيد(ة))
(- ش1رع  لحسن  لت1ني) عنش نه( )) و 
61) لعرو1) ص.ب) بشعم1رة  عم1رة 
62551) لن1ظشر  ملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)613.
583I

FIGENOR

SORIEN 1 - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

SORIEN 1 - SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : ش1رع 
 لحسن  لث1ني - عم1رة بشعم1رة 

ص.ب61  لعرو1 - 62551  لن1ظشر 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.17913

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 24) 1رس)  ملؤرخ في)
ذ ت) شركة  (SORIEN 1 - SARL
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
(- ش1رع  لحسن  لث1ني)  إلجتم1عي 
(- ص.ب61) لعرو1) بشعم1رة  عم1رة 
62551) لن1ظشر  ملغرب نتيجة لنه1ية)

نش1ط  لشركة.
و عين:

بشعم1رة) عبد  لسالم   لسيد(ة))
(- ش1رع  لحسن  لث1ني) عنش نه( )) و 
ص.ب61) لعرو1) بشعم1رة  عم1رة 
62551) لن1ظشر  ملغرب كمصفي)(ة))

للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
ش1رع) وفي  (2122 24) 1رس) بت1ريخ)
بشعم1رة) عم1رة  (-  لحسن  لث1ني)
62551) لن1ظشر) (- ص.ب61) لعرو1)

 ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)632.
584I

PUSH CENTER

CIBI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
CIBI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
2  لرقم 212 ش1رع  بر هيم رود ني 
 لد ر  لبيض1ء  لد ر  لبيض1ء 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.418853

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2121 أبريل) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

درهم) (211.111 CIBI) بلغ رأسم1له1)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق)
ش1رع  بر هيم رود ني) (212 2) لرقم)
 21111  لد ر  لبيض1ء) لد ر  لبيض1ء)
(: (0 نتيجة   لد ر  لبيض1ء) ملغرب 

تد عي1ت  قتص1دية.
و حدد  قر  لتصفية ب  لط1بق)
ش1رع  بر هيم رود ني) (212 2) لرقم)
 21111  لد ر  لبيض1ء) لد ر  لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة)) حمد سير و عنش نه( ))
زنقة  1بيشن  ق1 ة  1ر1 لشيس) (17
ف01 فلشر1) (1  لط1بق  لسفلي شقة)
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821834.
585I

MAG GESTION

IRRI-SYSTEMES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA
 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR  ملغرب
IRRI-SYSTEMES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 
 لبس1تين زنقة 4 عم1رة 22 شقة رقم 
16  لقصر  لكبير - 92151  لقصر 

 لكبير  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.1595

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2121)تقرر حل) 14)دجنبر)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 IRRI-SYSTEMES  لشريك  لشحيد)
 بلغ رأسم1له1)11.111)درهم وعنش ن)
 قره1  إلجتم1عي حي  لبس1تين زنقة)4 
عم1رة)22)شقة رقم)16) لقصر  لكبير)
- 92151) لقصر  لكبير  ملغرب نتيجة)

0):) لتشقف  لت1م عن  لنش1ط.
حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 لبس1تين زنقة)4)عم1رة)22)شقة رقم)
92151) لقصر) (- 16) لقصر  لكبير)

 لكبير  ملغرب.)
و عين:

و) هللا  لشتيش1  عبد   لسيد(ة))
 227 رقم) تجزئة  ال ل  عنش نه( ))
92151) لقصر  لكبير)  لقصر  لكبير)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 25 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)111.

586I

sacompta sarl au

STE ONIZUKA SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

sacompta sarl au
244 ش1رع  لجيش  مللكي  يسشر ، 

33251،  يسشر  ملغرب
STE ONIZUKA SARL AU شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لقدس 
رقم 481  يسشر - 33251  يسشر 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.1591

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2121 دجنبر) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

(ة)) حمد  لشتيق) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (511

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.111

دجنبر) (22 بت1ريخ) بط1حي  ي1سين 

.2121

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (16 بت1ريخ) ببشمل1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)56/2022.

587I

 حمد حسني  لعك1ر1

فيال شمس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 حمد حسني  لعك1ر1

61 زنقة يشغشسالفي1  مر  لغندور1 

عم1رة  لغندور1  لط1بق  لث1ني 

شقة رقم 6 جليز  ر كش ، 41111، 

 ر كش  ملغرب

فيال شمس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنيت 

بزنيس زنقة  سلم تجزئة بشك1ر 

 لط1بق  لث1لث شقة رقم 14 ب1ب 

دك1لة  ر كش - 41111  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124667

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

فيال) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

شمس.

غرض  لشركة بإيج1ز):)-)

 لشر ء،) لبن1ء،) لتسيير،) لتطشير،)

 الد رة و الستغال0 وبيع كل عق1ر أو)

 جمشعة عق1ر ت أو حقشق عق1رية.
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) الستغال0،) لتطشير وإد رة) (-
و جمشعة  لعق1ر ت) هذه  لعق1ر ت 
أوحقشق عق1رية عن طريق  لكر ء)أو)
تشييد  ب1ني سكنية،)تج1رية،) هنية،)

صن1عية أو أخرى.
كل  لعملي1ت  لتي  ن) (-
شأنه1  لشر ء،) لبيع،) ملب1دالت،)
أوتشييد  ب1ني)  إلسه1م،) لكر ء)

عق1رية.
-) لشر ء،) لبيع،) ستير د)
جميع  ملنتج1ت  لد خلة في  ألنشطة)

 ملذكشرة أعاله.)
كل) ع1 ة،) وبصفة  (-
 لعملي1ت،) لصن1عية،) لتج1رية،)
 مل1لية،) ملدنية،) ملنقشلة أو  لعق1رية)
غير) بصفة  أو  ،) ملرتبطة  ب1شرة 
بكل) أو  ب1لغرض  الجتم1عي   ب1شرة 

غرض ذو صلة أو  م1ثل.
زنيت) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بشك1ر) تجزئة  زنقة  سلم  بزنيس 
ب1ب) (14 رقم) شقة   لط1بق  لث1لث 
41111) ر كش) (- دك1لة  ر كش)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
كريستي1ن) جشن   لسيد  ريك 
فيليبير):)51)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة).
 لسيد برتر ن  ندر1 فر نسش  تشلي)
: 51)حصة بقيمة)111)درهم للحصة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
كريستي1ن) جشن   لسيد  ريك 
ال شنت1ن) فندق  عنش نه( )) فيليبير 

2383)  بش0  لسينغ01.
 لسيد برتر ن  ندر1 فر نسش  تشلي)
عنش نه( ))فندق ال شنت1ن بيش)2383 

س1لي شم01   بشر  لسنيغ01.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
كريستي1ن) جشن   لسيد  ريك 
ال شنت1ن) فندق  عنش نه( )) فيليبير 

2383)  بش0  لسنيغ01.

 لسيد برتر ن  ندر1 فر نسش  تشلي)

عنش نه( ))فندق ال شنت1ن بيش)2383 

  بش0 بيش  لسنيغ01

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134885.

588I

fidu(ben

 GROUPE SCOLAIRE

KENRYOU SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fidu(ben

85 زنقة  شال1 عبد هللا ، 25111، 

خريبكة  ململكة  ملغربية

 GROUPE SCOLAIRE KENRYOU

SARL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: طريق 

 ر كش كلم 3 بني  ال0 بني  ال0 

23111 بني  ال0  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.3667

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 ين1ير) (12  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم  لقر ر)1:) لذ1 ينص على)
411)حصة  ن ق1در1)  1يلي:)تفشيت)

بن1ني) للسيده  شني1  سعد  حس1ني 

عفريت)

ينص) 2:) لذ1  رقم  لقر ر) قر ر 
صي1غة  لق1نشن) على  1يلي:) ع1دة 

 لت1سي�شي للشركة)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

7:) لذ1) و  لبند) (6 بند) بند رقم 

ر سم01) تقسيم  على  1يلي:) ينص 

 لشركة)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)25) 1رس)

2122)تحت رقم)311.

589I

AFRODITA

MACOMTEX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

MACOMTEX شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 
 C 79 لحرة لالستير د بطنجة قطعة 
C- 1 79/ حظ1ئر رقم 79C -5 و 79 

C - 6 - 90000 طنجة  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.28581

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 أبريل) (14 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 
أ1) درهم«) (3.211.111« قدره)
إلى) درهم«) (7.564.111«  ن)
(: طريق) عن  درهم«) (11.764.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253.134.
591I

garantis conseil

STATION ATLAS ESSAADA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

garantis conseil
 بر ج  لكتبية عم1رة رقم 18 شقة 

رقم 15  ح1 يد 9 ، 41111، 
 ر كش  ملغرب

 STATION ATLAS ESSAADA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عملية 

برج د ر سلط1ن 2  حل رقم 3 عم1رة 
   ح1 يد 9 - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124829

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.STATION ATLAS ESSAADA

-) حطة) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

وقشد

)-) ستغال0  طعم

)-)فض1ء) اللع1ب).

عملية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

برج د ر سلط1ن)2) حل رقم)3)عم1رة)

   ح1 يد)9 - 41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد رشيد  نشى):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

1111)بقيمة) (:  لسيد رشيد  نشى)

111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رشيد  نشى   لسيد 

 62 رقم) نسيم  تجزئة   سكجشر 

41111) ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) رشيد  نشى   لسيد 

 62 رقم) نسيم  تجزئة   سكجشر 

41111) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135136.

591I
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CABINET JOUDY CONSEIL

THIRTHY ONE SOLUTIONS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CABINET JOUDY CONSEIL

 Fiduciaire 15 Rue(Champigny

 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،

20310، Casablanca(Maroc

 THIRTHY ONE SOLUTIONS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 174 ش1رع 

 لزرقطشني  لط1بق 5 - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.281913

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تم تحشيل) 16)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

 -  5 ش1رع  لزرقطشني  لط1بق) (174«

إلى) 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)
 2 زنقة جشن جشريس  لط1بق) (25«
رقم)6 21111 21111) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821956.

592I

auditexpert

SEZA SHORE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

auditexpert

 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan

 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc

SEZA SHORE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

عال0 بن عبد هللا زننقة عبد  لعزيز 

 لثع1لبي  ق1 ة 16  لط1بق 4  كتب 

28 ف1س ف1س 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72393

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SEZA (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

. SHORE

شركة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

خد 1ت).

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عال0 بن عبد هللا زننقة عبد  لعزيز)

4) كتب) 16) لط1بق)  لثع1لبي  ق1 ة)

28)ف1س ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد أحمد  لحمد ني عنش نه( ))

حي  والد  بر هيم عم1رة فيصل رقم)6 

 لن1ظشر)62111) لن1ظشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد أحمد  لحمد ني عنش نه( ))

حي  والد  بر هيم عم1رة فيصل رقم)6 

 لن1ظشر)62111) لن1ظشر  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1925.

593I

Audimi

PVC CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

Audimi
 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

PVC CONCEPT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
رح01  ملسكيني ، برج  لي1قشت ، 

عم1رة ب ، ط1بق 2 ، رقم 4 - 21111 
 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.518715
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 24) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
تفشيت  لسيد)(ة))لحسن  لر �شي)
211)حصة  جتم1عية  ن أصل)651 
حصة لف1ئدة  لسيد)(ة)) حمد وحيى)

بت1ريخ)23) 1رس)2122.
تفشيت  لسيد)(ة)) لحسن أو هد1)
 151 حصة  جتم1عية  ن أصل) (51
حصة لف1ئدة  لسيد)(ة)) حمد وحيى)

بت1ريخ)23) 1رس)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822486.
594I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ACCES DE L EAU POTABLE 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 ACCES DE L EAU POTABLE 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 82 
تجزئة صشفي1 عين عمير، طريق 

إيمشز ر،  لط1بق 4، شقة 8، ف1س. - 
31111 ف1س  ملغرب .
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.53271

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 21) 1رس) في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (411.111« قدره)
»1.111.111)درهم«)إلى)»1.511.111 
إجر ء) ق1صة) (: طريق) عن  درهم«)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2187.
595I

Cap Conseils

OA Business Company
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,313
20390، Casablanca(Maroc

OA Business Company شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 219 ش1رع 
 لزرقطشني و ز وية ش1رع  لرود ني 
 كتب 11  ملع1ريف - 21331  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
539919

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 OA (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. Business Company

(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

في  إلستر تيجية)  الستش1ر ت 

 إلعال ية و لتخطيط  إلعال ي

-) الستش1ر ت في  ج01  التص1الت)

 لرقمية.

-)صن1عة  لدع1ية و إلعالن

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)219)ش1رع)

ش1رع  لرود ني) ز وية  و   لزرقطشني 

21331) لد ر) (- 11) ملع1ريف)  كتب)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (: عمر و1) أس1 ة   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد أس1 ة عمر و1 عنش نه( ))

15)ش1رع عبد  لعزيز بنشقرون  ق1 ة)

 31111 5) لط1بق  ألو0) شقة) لين1 

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد أس1 ة عمر و1 عنش نه( ))

15)ش1رع عبد  لعزيز بنشقرون  ق1 ة)

 31111 5) لط1بق  ألو0) شقة) لين1 

ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

596I

 شثق

ك1ز  إدي01«ش.م.م

casa ideal SARL 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 شثق
448 ش1رع  حمد  لخ1 س وزنقة 
الون  ق1 ة صشفي1  لث1نية  لط1بق 
 لر بع رقم 11  لبيض1ء ، 21311، 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
 casa ideal SARL ك1ز  إدي01«ش.م.م
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لد ر 

 لبيض1ء,59,ش1رع  لزرقطشني, إق1 ة 
 لزهشر,  لط1بق  لث1 ن,  لرقم 24 - 

21511  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541749

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 17) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ك1ز ) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.casa ideal SARL(إدي01«ش.م.م
:) إلنع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1 وإنج1ز  لعملي1ت  لعق1رية).
:) لد ر) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
إق1 ة)  لبيض1ء,59,ش1رع  لزرقطشني,)
 -  24  لزهشر,) لط1بق  لث1 ن,) لرقم)

21511) لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 61.111 (: كريم  لج1ر1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 41.111 (: رشيد  لج1ر1)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد كريم  لج1ر1):)611)بقيمة)
111)درهم.

 لسيد رشيد  لج1ر1):)411)بقيمة)
111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 9  لسيد كريم  لج1ر1 عنش نه( ))
حي ر سين  لبيض1ء) (1 زنقة  شز ر ط)

21511) لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) رشيد  لج1ر1   لسيد 
 12 7) لشقة) ط1بق) زنقة  شز ر  (3
 21511 ر سين  لد ر  لبيض1ء) حي 

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 9  لسيد كريم  لج1ر1 عنش نه( ))
حي ر سين  لبيض1ء) (1 زنقة  شز ر ط)

21511) لبيض1ء) ملغرب
عنش نه( )) رشيد  لج1ر1   لسيد 
 12 7) لشقة) ط1بق) زنقة  شز ر  (3
 21511 ر سين  لد ر  لبيض1ء) حي 

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821787.
597I

Cap Conseils

HR Corporate
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,313
20390، Casablanca(Maroc
HR Corporate شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 219 ش1رع 
 لزرقطشني و ز وية ش1رع  لرود ني 
 كتب 11  ملع1ريف - 21331  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

539911

 28 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 HR (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. Corporate

(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

في  إلستر تيجية)  الستش1ر ت 

 إلعال ية و لتخطيط  إلعال ي.

-) إلستش1ر ت  إلستر تيجية.

-) الستش1ر ت في  ج01  التص1الت)

 لرقمية.

-)صن1عة  لدع1ية و إلعالن.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)219)ش1رع)

ش1رع  لرود ني) ز وية  و   لزرقطشني 

21331) لد ر) (- 11) ملع1ريف)  كتب)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد حسن روي�شي):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) روي�شي  حسن   لسيد 
12)زنقة  بن خير ن  ملع1ريف)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) روي�شي  حسن   لسيد 
 2111 زنقة  بن خير ن  ملع1ريف) (12

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)-.

598I
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FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ELITE KITCHEN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
ELITE KITCHEN شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 4 
عم1رة 11 تجزئة  لشهدية شطر -7 
 كن1س - 51111  كن1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
56135

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ELITE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.KITCHEN
غرض  لشركة بإيج1ز):)بيع  الث1ث)

ب1لتقسيط.
 4 :) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 7- تجزئة  لشهدية شطر) (11 عم1رة)

 كن1س)-)51111) كن1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد زهير  لر 01):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد زهير  لر 01 عنش نه( ))فيال)
 51111 جن1ن  رج1ن) تجزئة  (111

 كن1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد زهير  لر 01 عنش نه( ))فيال)
 51111 جن1ن  رج1ن) تجزئة  (111

 كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1599.
599I

 كتب  لجرود1

MANAR NADOR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 كتب  لجرود1
ش1رع 18 نشنبر رقم 24  لن1ضشر ، 

62111،  لن1ضشر  ملغرب
MANAR NADOR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ملحطة 
 لطرقية  كتب رقم 16 62111 

 لن1ضشر  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.18133

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
(- جم01  قشض1ض) تعيين  لس1دة 
 ش ن عبد  لعزيز)-) يمشن  لط1هر1)

و  صطفى فلشح  سيرين للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  14:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)تسير  لشركة  ن طرف  لس1دة)
(- عبد  لعزيز) -) ش ن   قشض1ض)
فلشح) و  صطفى   يمشن  لط1هر1 
لثالثة) ب1ال ض1ء) ملشترك  دلك  و 

 سيرين  ن  ملسيرين  الربعة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)652.
611I

TGE FIDUS

OBG FOOD
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
ش1رع  لزرقطشني كم01 ب1رك س1نتر 

عم1رة B رقم 39  لط1بق 6 ، 28811، 
 ملحمدية  ملغرب

OBG FOOD شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 4 ش1رع 
فلسطين تجزئة  لحرية1 شقة 13 
ط1بق 12 - 28811  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31423

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (19
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 OBG (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.FOOD
:) لشجب1ت) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لسريعة)-) قهى.
ش1رع) (4 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 13 شقة) تجزئة  لحرية1) فلسطين 
ط1بق)12 - 28811) ملحمدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 
111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد رضش ن خيزر ن)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد رضش ن خيزر ن عنش نه( ))
 111 بغشسبغ  غيمي) ش1رع  (14

 1رس11 فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رضش ن خيزر ن عنش نه( ))

1) 1رس11) 14)ش1رع بغشسبغ  غيمي)

فرنس1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)799.

611I

AMJ MANAGEMENT

 ALLROUND CONSULTING

SERVICES SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  الردن  ق1 ة ي1 نة 2  لط1بق 

 الو0 رقم 31 طنجة ، 91111، 

طنجة  ملغرب

 ALLROUND CONSULTING

SERVICES SARL AU شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بشلف1ر 

 حمد  لخ1 س 122  ق1 ة رضش ن 

 لط1بق 8 رقم 55 طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.77755

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 19) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

 ROTMANS (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (DANILO 31

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (31 أصل)

 19 بت1ريخ) (SHEMA PRUDENCE

 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253161.

612I
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FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FITO QUIK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn ، 30000
ف1س  ملغرب

FITO QUIK شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع عبد 
 لكريم  لخط1بي عم1رة بن  ش�شى 

 لكش ش ط1بق  لث1ني ف1س. - 31111 
ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72415

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 FITO (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.QUIK
بيع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ستلز 1ت  لصيدلية.
ت1جر..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع عبد)
بن  ش�شى) عم1رة   لكريم  لخط1بي 
 لكش ش ط1بق  لث1ني ف1س.)-)31111 

ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: خط1ب  حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) خط1ب  حمد   لسيد 
 11 رقم) (53 بلشك) عثم1ن  سيد1 
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) خط1ب  حمد   لسيد 
 11 رقم) (53 بلشك) عثم1ن  سيد1 
21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)-.

613I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

ACCES DE L EAU POTABLE 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 ACCES DE L EAU POTABLE 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 82 
تجزئة صشفي1 عين عمير، طريق 
إيمشز ر،  لط1بق 4، شقة 8 - 

31111 ف1س  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.53271

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
تجزئة صشفي1 عين عمير،) (82 »رقم)
 -  8 4،)شقة) طريق إيمشز ر،) لط1بق)
31111)ف1س  ملغرب«)إلى)»قطعة)4،)
تجزئة ه1جر  لط1بق)3 - 31111)ف1س)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (19 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2187.
614I

MOORE CASABLANCA

ميكاسونيك
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

 يك1سشنيك شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عند 

بيزنيس سنتر  شريش، 6 زنقة د يت 
عش  ط1بق 4 شقة 16 عم1رة 6  كد 0 

 لرب1ط - 11191  لرب1ط  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.141573

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 ين1ير) (28 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
(ة)) لشركة) تفشيت  لسيد)
 يك1سشنيك)2.511)حصة  جتم1عية)
 ن أصل)2.511)حصة لف1ئدة  لسيد)
12) 1رس) بت1ريخ) ب1ط1 ي1  سيرج  (ة))

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124122.
615I

س1جيس كشنس11

ELENOR SYSTEMS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

س1جيس كشنس11
 ك1تب  ملن1رة ش1رع عال0  بن عبد 
هللا  لط1بق  لث1لث رقم 36 ف1س ، 

31111، ف1س  ملغرب

ELENOR SYSTEMS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 11، 

بلشك ب3، تجزئة  لنشر، ش1رع  بن 

 لخطيب، طريق عين  لشقف - 

31111 ف1س  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31121

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2122 أبريل) (21 في)  ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 

 ELENOR ذ ت  لشريك  لشحيد)

 111.111 SYSTEMS) بلغ رأسم1له1)

درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم)

ش1رع) تجزئة  لنشر،) بلشك ب3،) (،11

(-  بن  لخطيب،)طريق عين  لشقف)

31111)ف1س  ملغرب نتيجة 0):)تعثر)

في  لنش1ط  لتج1ر1.

رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

ش1رع) تجزئة  لنشر،) بلشك ب3،) (،11

(-  بن  لخطيب،)طريق عين  لشقف)

31111)ف1س  ملغرب.)

و عين:

و) كت1ني  شكيب   لسيد(ة))

ش1رع أنطش ن د1) (،7 رقم) عنش نه( ))

هشديمشنت) (54181 سشريش54311 

فرنس1 كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):)رقم)11،)

ش1رع  بن) تجزئة  لنشر،) بلشك ب3،)

 لخطيب،)طريق عين  لشقف

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2211.

616I
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HDM SERVICE SARL A.U

HDM SERVICE SARL A.U
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HDM SERVICE SARL A.U
رقم 4 ش1رع  إلخشة د ر بن  لشيخ 

 لتمسية  يت  لش0 ، 86612،  يت 
 لش0  ملغرب

HDM SERVICE SARL A.U شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 4 

ش1رع  إلخشة د ر بن  لشيخ  لتمسية 
 يت  لش0 - 86612  يت  لش0 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
26119

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HDM (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.SERVICE SARL A.U
شر ء) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
أنش ع) جميع  وتشزيع  وتخزين  وبيع 

 لشقشد وزيشت  لتشحيم.
جميع) وإد رة  وتشغيل  إنش1ء) (-

 حط1ت  لخد ة.
ك1فة  ملنتج1ت) وتشزيع  تسشيق  (-

 ملشتقة  ن  لبترو0.
-)بيع وتشزيع وتسشيق جميع  1رك1ت)
و لتفكيك،)  إلط1ر ت،) لتجميع 

 ملش زنة و لتش ز1 و لتعديالت.
جميع  ملع1 الت) (، وبشكل أعم) (-
أو) أو  لصن1عية  أو  لتج1رية   مل1لية 
 لعق1رية  و  مل1لية أو  ملع1 الت  ألخرى)
 ملتعلقة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
كلًي1 أو جزئًي1 بغرض  لشركة  ملشضح)

أعاله وأ1 غرض  ش1به أو ذ1 صلة)
 ن  ملحتمل أن يسهل أو يعزز تطشير)

 لشركة وأعم1له1..
 4 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  إلخشة د ر بن  لشيخ  لتمسية)
 يت  لش0)-)86612) يت  لش0  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  خر ز  حند):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  خر ز  حند عنش نه( ))دو ر)
 لتمسية ش1رع  الخشة رقم)6148) يت)

 لش0)86612) يت  لش0  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  خر ز  حند عنش نه( ))دو ر)
 لتمسية ش1رع  الخشة رقم)6148) يت)

 لش0)86612) يت  لش0  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)817.

617I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IZMFER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IZMFER شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 
بشدهير رقم 6 جم1عة  لسع1دة - 

41111  ر كش  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.99731

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (18 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (2.911.111«

 3.111.111« إلى) درهم«) (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135169.

618I

CCJF

RM GROUP
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

RM GROUP »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 51،تجزئة 

SNCI  لحي  لصن1عي شرق  لبرنش�شي 

- 21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.191.191

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  -1:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)بيع حصص  جتم1عية

على) ينص  -2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ستق1لة  سير

قر ر رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

قر ر رقم)-4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  -1:) لذ1  رقم) بند 

(511))خمسم1ئة حصة) بيع) (-  1يلي:)

رشيد) طرف  لسيد   جتم1عية  ن 

له  لسيد  ر د) إلى  ملفشت  كشد ن 

 شش ق).

بند رقم)-2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ستق1لة  ملسير  لسيد رشيد كشد ن.

بند رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-)تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة  ن)

إلى) شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد

بند رقم)-4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821818.

619I

smaticomp

LA CONSONNE PRIVE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش1ط  لشركة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca maroc

LA CONSONNE PRIVE شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي  ح1فظة 

 لنش صر إقليم بشسكشرة دي1ر 

 لنش صر  الزده1ر 2  لد ر  لبيض1ء - 

27182  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تغيير نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.435825

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تغيير) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

» الستش1ر ت) نش1ط  لشركة  ن)

 إلد رية«)إلى)»رئيس  ؤسسة للتعليم)

 البتد ئي«.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

بت1ريخ ب1لد ر  لبيض1ء)   لتج1رية 

 26)أبريل)2122)تحت رقم)822269.

611I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CONST ARHAI SERVICES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رفع رأسم01  لشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CONST ARHAI SERVICES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

بشدهير رقم 7 جم1عة  لسع1دة - 

41111  ر كش  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.91919

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (1.511.111«

»1.511.111)درهم«)إلى)»3.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135171.

611I

MELIUS CONSULTING

 MEM DIGITAL
CONSULTING S.A.R.L-A.U

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وق1ص ، 
 لط1بق  لث1ني ،  كتب رقم 3 ألز س 

لشرين، 21121،  لد ر  لبيض1ء 
 ملغرب

 MEM DIGITAL CONSULTING
S.A.R.L-A.U شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7، زنقة 
سبتة ، إق1 ة ر  ي ،  لط1بق 2، 
 كتب رقم 8 ،  ملستشفي1ت - 
21361  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541427

 17 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MEM (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)
DIGITAL CONSULTING S.A.R.L-

.A.U
(، :) بر ج) بإيج1ز) غرض  لشركة 
،) ستش1ر) ،) صمم كمبيشتر)  حلل)

في  لتسيير.
زنقة) (،7 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(،2 ،) لط1بق) ر  ي) إق1 ة  (، سبتة)
 كتب رقم)8)،) ملستشفي1ت)-)21361 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (:  لسيدة  ريم  ملسعشد1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  ريم  ملسعشد1 عنش نه( ))

برشيد) (26212  2 لي1لي) تجزئة  (111

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة  ريم  ملسعشد1 عنش نه( ))

برشيد) (26212  2 لي1لي) تجزئة  (111

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822477.

612I

CCJF

SOFT CLOTHING
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

SOFT CLOTHING »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 51، 
تجزئة SNCI  لحي  لصن1عي شرق 

 لبرنش�شي - 21111  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.115.515

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  -1:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)بيع حصص  جتم1عية

على) ينص  -2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ستق1لة  سير

قر ر رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)-1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

(11)عشر حصص  جتم1عية) بيع) (-

إلى) كشد ن  رشيد  طرف  لسيد   ن 

 ملفشت له  لسيد  ر د  شش ق).

بند رقم)-2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-) ستق1لة  ملسير  لسيد رشيد كشد ن)

ب1لسيد  ر د  شش ق) و الحتف1ظ 

 سير  وحيد  للشركة

بند رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-)إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821979.

613I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

EXPERTS REFUGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

EXPERTS REFUGE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 77 زنقة 

 حمد سميحة  لط1بق 11 رقم 57 - 

21191  لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

538491

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.EXPERTS REFUGE
خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أإلعال ي1ت.
زنقة) (77 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 - 57 11)رقم)  حمد سميحة  لط1بق)

21191) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: وحيد1)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) وحيد1   لسيد  حمد 
زنقة  لنرجس  لط1بق)2)شقة)3)إق1 ة)

عمر)21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) وحيد1   لسيد  حمد 
زنقة  لنرجس  لط1بق)2)شقة)3)إق1 ة)

عمر)21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819599.
614I

HBN SERVICES

أو إيكس للبناء
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HBN SERVICES
23 ش1رع عقبة  بن ن1فع  لطلبق 
3 رقم 5  لحي  ملحمد1  لبيض1ء ، 

21571،  لبيض1ء  ملغرب
أو إيكس للبن1ء شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 
 لحرية  لط1بق 3 رقم 5 - 21111 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541131

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
أو) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

إيكس للبن1ء).
شركة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحددة  تخصصة)

في شر ء)و  لبن1ء)وبيع  لشقق).
11)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 21111  -  5 رقم) (3  لحرية  لط1بق)

 لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
411)حصة) (:  لسيد عثم1ن بديل)

بقيمة)41.111)درهم للحصة).
 611 (:  لشركة  و إيكس بروبيرتي)
حصة بقيمة)61.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد عثم1ن بديل عنش نه( ))31 
 26111 برشيد) يشسف  زنقة  شال1 

برشيد  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة هند شبيب عنش نه( ))21 
 2611 برشيد) يشسف  زنقة  شال1 

برشيد  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)21142122.
615I

HBN SERVICES

أو إيكس سيتي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HBN SERVICES
23 ش1رع عقبة  بن ن1فع  لطلبق 
3 رقم 5  لحي  ملحمد1  لبيض1ء ، 

21571،  لبيض1ء  ملغرب

أو إيكس سيتي شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 61 ش1رع 
اللة  لي1قشت و صطفى ملع1ني 

 لط1بق  ألو0 رقم 56  ركز  لري1ض - 
21111  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
538559

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (27
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
أو) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

إيكس سيتي).
شركة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملتخصصة)

في شر ء)وبيع  لشقق  لج1هزة).
 61 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع اللة  لي1قشت و صطفى ملع1ني)
 لط1بق  ألو0 رقم)56) ركز  لري1ض)-)

21111) لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد ن1سم بنقدور):)211)حصة)

بقيمة)21.111)درهم للحصة).
211)حصة) (:  لسيد يشنس جبر1)

بقيمة)21.111)درهم للحصة).
 611 (:  لشركة  و إيكس بروبيرتي)
حصة بقيمة)61.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) بنقدور  ن1سم   لسيد 
19) لحي) بلشك) ش1رع  لشهد ء) (442

 ملحمد1)21571)برشيد  ملغرب.
 12  لسيد يشنس جبر1 عنش نه( ))
رقم) بريستيج  روكرو1  ق1 ة  زنقة 
21311) لد ر  لبيض1ء) 11) لبيلفدير)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بنقدور  ن1سم   لسيد 

19) لحي) بلشك) ش1رع  لشهد ء) (442

21571) لد ر  لبيض1ء)  ملحمد1)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)31132122.

616I

CABINET BOUZIDI

JAWDA BRIQ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند  كتب  لبشزيد1 ص.ب 125 

 لن1ظشر ، 62111،  لن1ظشر  ملغرب

JAWDA BRIQ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ملط1ر 

زنقة  ي1د ن عم1رة ب1سم هللا رقم 

23ء42  لن1ظشر  لن1ظشر 62111 

 لن1ظشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

23965

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.JAWDA BRIQ

إنت1ج) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الجش ر و السقف.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  ملط1ر)

رقم) هللا  ب1سم  عم1رة  زنقة  ي1د ن 

 62111 23ء42) لن1ظشر  لن1ظشر)

 لن1ظشر  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 251 (:  لسيد سال ة عبد  لقدر)
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة).

 511 (: سال ة  صطفى)  لسيد 
حصة بقيمة)51.111)درهم للحصة).

 251 (: سفي1ن) سال ة   لسيد 
حصة بقيمة)25.111)درهم للحصة).

 251 (:  لسيد سال ة عبد  لقدر)
بقيمة)25.111)درهم.

 511 (: سال ة  صطفى)  لسيد 
بقيمة)51.111)درهم.

 251 (: سفي1ن) سال ة   لسيد 
بقيمة)25.111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد سال ة عبد  لقدر عنش نه( ))
21)زنقة بني بشفر ح  لسشي�شي  لرب1ط)

62111) لرب1ط  ملغرب.
 لسيد سال ة  صطفى عنش نه( ))
35)زنقة  والد فر ح  لسشي�شي  لرب1ط)

62111) لرب1ط  ملغرب.
عنش نه( )) سفي1ن  سال ة   لسيد 
بئر  نزر ن  زغنغ1ن  لن1ظشر) ش1رع 

62111) لن1ظشر  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد سال ة عبد  لقدر عنش نه( ))
21)زنقة بني بشفر ح  لسشي�شي  لرب1ط)

62111) لرب1ط  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)622.
617I

SELECT CONSEIL

COCHAZUR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SELECT CONSEIL
ش1رع عبد  ملش ن عم1رة421  لط1بق 
 لر بع رقم16 ، 21361،  لبيض1ء 

 ملغرب
COCHAZUR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لطريق 
كم 111 تجزئة SNCI  لحي  لصن1عي 
عين  لسبع - -  لد ر لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.113247
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 29) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيدة سهيلة  1حلش كمسيرة)

ث1نية للشركة)
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  17:) لذ1  رقم) بند 
هم1  لسيد) للشركة  سير ن   1يلي:)
 ر د  1حلش و  لسيدة سهيلة  1حلش)
و تتبت  سؤولية  لشركة ب1 ض1ئهم1)

 ملتفرق)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822216.
618I

ACO CONSULTING

KEMIPHARM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
KEMIPHARM »شركة  ملس1همة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  حل 

رقم 15 - تجزئة رقم 92 -  ملنطقة 
 لصن1عية لبسكشرة - -  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.261637

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2121 ين1ير) (25  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
هند  لسفي1ني  ن) عز0  لسيدة 

 ه1 ه1 كصيدلي  سؤو0)
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

هند  لسفي1ني  ن) عز0  لسيدة 

 ه1 ه1 كعضش في  جلس  إلد رة)

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيدة  لسعدية  بر ر1)

كصيدلي  سؤو0

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيدة  لسعدية  بر ر1)

كعضش في  جلس  إلد رة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند:) أ1  تعديل  يتم  لم  رقم  بند 

 لذ1 ينص على  1يلي:)لم يتم تعديل)

أ1 بند

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822114.

619I

cui net negoce

48NTIC SARL Au
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش1ط  لشركة)

48NTIC شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

ش1رع  حمد  لخ1 س إق1 ة  لبركة 

 لط1بق  لر بع شقة 16 ، 61111، 

وجدة  غرب

48NTIC شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

 حمد  لخ1 س إق1 ة  لبركة  لط1بق 

 لر بع شقة 16 وجدة  ملغرب .

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.38313

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 لتج1رية بشجدة بت1ريخ)13) 11)2121 

تحت رقم)

قر ر  لشريك  لشحيد)  قت�شى 

تمت) (2122 13) 1رس) في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

 لتدريب  لشخ�شي و ملنهي

تدريب  حتر في

 ق1ولة  لتعبئة و لتغليف.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

28) 1رس) بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)375.

620I

CABINET HAMZAOUI

T-TEX GROUPE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC

T-TEX GROUPE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 12 زنقة 

 ريح1  لط1بق  لش0 تجزئة رقم 773 

 ملنطقة  لصن1عية  ملجد - 91111 

طنجة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.51821

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2122)تم تحشيل) 12)أبريل)  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

زنقة  ريح1  لط1بق  لش0 تجزئة) (12«

(- 773) ملنطقة  لصن1عية  ملجد) رقم)

91111)طنجة  ملغرب«)إلى)»12)زنقة)

 772  ريح1  لط1بق  لش0 تجزئة رقم)

 91111 (-  ملنطقة  لصن1عية  ملجد)

طنجة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3529.

621I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

IDAFOSA LUXURY 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 IDAFOSA LUXURY شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لسع1دة 1 
رقم 111  ح1 يد - 41111  ر كش 

 ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.117951

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (1.411.111«
 1.511.111« إلى) درهم«) (111.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135172.
622I

CCJF

TWO ONE CLOTHING
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
TWO ONE CLOTHING »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 51، 

تجزئة SNCI  لحي  لصن1عي شرق 
 لبرنش�شي - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.115.837
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  -1:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)بيع حصص  جتم1عية
على) ينص  -2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ستق1لة  سير
قر ر رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)-1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
عشر حصص  جتم1عية) ((11) بيع) (-
إلى) كشد ن  رشيد  طرف  لسيد   ن 

 ملفشت له  لسيد  ر د  شش ق).
بند رقم)-2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
-) ستق1لة  ملسير  لسيد رشيد كشد ن)
ب1لسيد  ر د  شش ق) و الحتف1ظ 

 سير  وحيد  للشركة
بند رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821981.

623I

CCJF

INDUVET
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
INDUVET »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 لشفش1وني كلم 11.511 طريق 111 
 لحي  لصن1عي عين  لسبع - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.161747

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  -1:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)بيع حصص  جتم1عية
على) ينص  -2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ستق1لة  سير
قر ر رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)-1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
عشر حصص  جتم1عية) ((11) بيع) (-
إلى) كشد ن  رشيد  طرف  لسيد   ن 

 ملفشت له  لسيد  ر د  شش ق).
بند رقم)-2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
-) ستق1لة  ملسير  لسيد رشيد كشد ن)
ب1لسيد  ر د  شش ق) و  الحتف1ظ 

 سير  وحيد  للشركة
بند رقم)-3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

إع1دة صي1غة  لق1نشن  ألس1�شي
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821981.
624I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 MARKAZ AQUAR
ENSEIGNE : AQAR HOME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 MARKAZ AQUAR ENSEIGNE

AQAR(HOME : شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 345  ملس1ر 
طريق  سفي - 41111  ر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124789

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 MARKAZ AQUAR ENSEIGNE :

.AQAR HOME

:) لتنمية) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعق1رية.

 345 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ملس1ر طريق  سفي)-)41111) ر كش)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (511 (:  لسيد فهد  ربيعة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: صحص1ح) ي1سين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فهد  ربيعة   لسيد 

 C DE LA DALIA N° 11 P

 C TORREDEMBARRA -

.TARRAGONA ESPAGNE

 لسيد ي1سين صحص1ح عنش نه( ))
حي  لفردوس) زنقة  بن  لبن1ء) (114

41111) ر كش) تجزئة  ختي1ر)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فهد  ربيعة   لسيد 

 C DE LA DALIA N° 11 P

 C TORREDEMBARRA -

TARRAGONA ESPAGNE

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135116.

625I
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FLASH ECONOMIE

VANEIGENS MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

VANEIGENS MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رأسم1له11.111,11:1 درهم

 قره1  الجتم1عي :119 ش1رع عبد 
 ملش ن  كتب رقم 21341,18  لد ر 

 لبيض1ء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

454639
بمقت�شى  لقر ر ت  الستثن1ئية)
يشليشز) (12 بت1ريخ) للشريك  لشحيد 

2121)قرر  1 يلي):
للشركة  ن) تحشيل  ملقر  لح1لي 
رقم) عبد  ملش ن  كتب  ش1رع  (119
 179 , لد ر  لبيض1ء) لى) (21341,18
ز وية ش1رع لندن و ش1رع  ملق1و ة حي)

 رس  لسلط1ن  لد ر  لبيض1ء
5) ن  لنظ1م) تعديل  لفصل)

 ألس1�شي للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 15 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 بريل)2122)تحت رقم)821176
تعديل  لسجل  لتج1ر1) تم 
ب1لد ر  لبيض1ء) ب1ملحكمة  لتج1رية 
رقم) تحت  (2122 فبر ير) (16 بت1ريخ)

.12551
626I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

PHONE2LEAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــد ــ1ء  لــمــر كـــشـيــيـن  ــكــتــب 

رقـــم 4 جليز ، 41111،  ر كش 
 ملغرب

PHONE2LEAD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع عبد 
 لكريم  لخط1بي عم1رة  يم1ن 28 

 لط1بق  لث1ني رقم 47  كتب رقم 11 

- 41111  ر كش  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.122361

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)12) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
عم1رة) عبد  لكريم  لخط1بي  »ش1رع 
 47 رقم) 28) لط1بق  لث1ني   يم1ن)
41111) ر كش)  -  11 رقم)  كتب 
2)شقة رقم) » ق1 ة نشر) إلى)  ملغرب«)
 41111 (- ش1رع  لحسن  لث1ني) (16

 ر كش  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135157.
627I

CAB ASSISTANCE

ENDICHI IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

ENDICHI IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 21 
 ق1 ة  لش1وية ش1رع يشسف  بن 
ت1شفين حي رشيد رض1 - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126619
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ENDICHI IMMOBILIER

وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
عق1رية.

 21 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
يشسف  بن) ش1رع   ق1 ة  لش1وية 
 91111 (- رض1) رشيد  حي  ت1شفين 

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
711)حصة) (:  لسيدة ن1دية  زوز)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (311 (:  لسيد  حمد  زوز)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ن1دية  زوز   لسيدة 
زنقة) حسن  لش1دلي  ش1رع  بي 
ط1بق) (11  1نكشليس  ق1 ة  ربشحة)

12)شقة)17 91111)طنحة  ملغرب.
 لسيد  حمد  زوز عنش نه( )) يت)

حمش  وحم1د)53111) زرو  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ن1دية  زوز   لسيدة 
زنقة) حسن  لش1دلي  ش1رع  بي 
ط1بق) (11  1نكشليس  ق1 ة  ربشحة)

12)شقة)17 91111)طنحة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253189.

628I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

MAYSSAE BUILDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة ك1رنش ،  لط1بق  لس1دس 
 كتب رقم 8 طنجة ، 91111، 

طنجة  ملغرب
 MAYSSAE BUILDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 12 
خ1لد  بن  لشليد  لط1بق  لث1لث رقم 

8 - 91111 طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126733
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 27) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MAYSSAE BUILDING SARL
:) النع1ش) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1).
 12 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
خ1لد  بن  لشليد  لط1بق  لث1لث رقم)

8 - 91111)طنجة  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
عبد  لش حد)  لسيد  لشع1ير1 
درهم) (51.111 بقيمة) حصة  (51  :

للحصة).
21)حصة) (:  لسيدة حفصة زي1ن)

بقيمة)21.111)درهم للحصة).
 11 (:  لسيدة  لشع1ير1  يس1ء)
حصة بقيمة)11.111)درهم للحصة).

 11 (:  لسيدة  لشع1ير1  سر ء)
حصة بقيمة)11.111)درهم للحصة).

 11 (:  لسيد  لشع1ير1  حمد)
حصة بقيمة)11.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  لش حد)  لسيد  لشع1ير1 
عنش نه( ))تجزئة ب1ب سبة ش1رع عبد)
رقم) شفش1ون  زنقة  طريس   لخ1لق 

216 91111) لفنيدق  ملغرب).
عنش نه( )) زي1ن  حفصة   لسيدة 
ب1ب سبة ش1رع عبد  لخ1لق) تجزئة 
 216 رقم) شفش1ون  زنقة  طريس 

91111) لفنيدق  ملغرب).
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 لسيدة  لشع1ير1  يس1ء)

عنش نه( ))تجزئة ب1ب سبة ش1رع عبد)

رقم) شفش1ون  زنقة  طريس   لخ1لق 

216 91111) لفنيدق  ملغرب).

 لسيدة  لشع1ير1  سر ء)

عنش نه( ))تجزئة ب1ب سبة ش1رع عبد)

رقم) شفش1ون  زنقة  طريس   لخ1لق 

216 91111) لفنيدق  ملغرب.

 لسيد  لشع1ير1  حمد عنش نه( ))

ب1ب سبة ش1رع عبد  لخ1لق) تجزئة 

 216 رقم) شفش1ون  زنقة  طريس 

91111) لفنيدق  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لش حد)  لسيد  لشع1ير1 

عنش نه( ))تجزئة ب1ب سبة ش1رع عبد)

رقم) شفش1ون  زنقة  طريس   لخ1لق 

216 91111) لفنيدق  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3718.

629I

فيفشنديس  ركز أعم01

TRUE PARTNERS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

فيفشنديس  ركز أعم01

 rue abou abbas jeraoui N 17

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغرب

TRUE PARTNERS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ق1 ة 

ب1نشر  1  لتجمع  لسكني 1 عم1رة 

14  لط1بق 1 سيد1  عروف  لد ر 

 لبيض1ء - 21281  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541421

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TRUE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.PARTNERS

 EXPERT (: غرض  لشركة بإيج1ز)

.COMPTABLE

:) ق1 ة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عم1رة) (1 ب1نشر  1  لتجمع  لسكني)

سيد1  عروف  لد ر) (1 14) لط1بق)

21281) لد ر  لبيض1ء) (-  لبيض1ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  دريس  ش ن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  دريس  ش ن 

 ق1 ة سفي1ن عم1رة  1)رقم)2)سيد1)

21281) لد ر)  عروف  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  دريس  ش ن 

 ق1 ة سفي1ن عم1رة  1)رقم)2)سيد1)

21281) لد ر)  عروف  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822473.

631I

ع1د0  لز يتة)-) ح1سب-

RITAJ FIVE STARS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ع1د0  لز يتة -  ح1سب-

251 حي  الد رسة بلشك 2 ت1زة ، 

35111، ت1زة  ملغرب

RITAJ FIVE STARS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ود دية 

 لهن1ء رقم 255 شقة رقم 2 - 

35111 ت1زة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6513

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 RITAJ (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.FIVE STARS

و) - لبن1ء) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 ألشغ01  ملختلفة

-) ملع1 الت  لتج1رية

- الستير د و  لتصدير.

ود دية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لهن1ء)رقم)255)شقة رقم)2 - 35111 

ت1زة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة  بتس1م بشجد ين):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بشجد ين)  لسيدة  بتس1م 

 255 رقم) ود دية  لهن1ء) عنش نه( ))

35111)ت1زة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشجد ين)  لسيدة  بتس1م 

 255 رقم) ود دية  لهن1ء) عنش نه( ))

35111)ت1زة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)185/2022.

631I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PARA KHADIJA ROSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

PARA KHADIJA ROSE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  حل 

رقم 62  لزنقة 27  ق1 ة ري1ض 

 لفتشح  ملجمشعة د 3 تجزئة  لسالم 

1 سيد1  ش ن - 21411  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.463695

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 28)فبر ير)  ملؤرخ في)

PARA KHADIJA ROSE)شركة ذ ت)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

 حل رقم)62) لزنقة)27) ق1 ة ري1ض)

 لفتشح  ملجمشعة د)3)تجزئة  لسالم)1 

سيد1  ش ن)-)21411) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب نتيجة لعدم تحقيق  لهدف.
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و عين:

و) عبد1  خديجة   لسيد(ة))

رقم) (5 6) دخل) عنش نه( )) ن1�شي)

21611) لد ر لبيض1ء) 11) لبرنش�شي)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

بت1ريخ)28)فبر ير)2122)وفي  حل رقم)

ري1ض  لفتشح) 27) ق1 ة  62) لزنقة)

 1 تجزئة  لسالم) (3 د)  ملجمشعة 

سيد1  ش ن)-)21411) لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822538.

632I

GESTION ALJANOUB

TARFAYA PICTURES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطش ن حي  لسع1دة عم1رة رقم 

2  لط1بق  لث1لث  لعيشن ، 71111، 

 لعيشن  ملغرب

TARFAYA PICTURES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لفيال 

بدون رقم طرف1ية - 71151  لعيشن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41341

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TARFAYA PICTURES

:) إلنت1ج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

إنت1ج) و  تحقيق  (،  لسمعي  لبصر1)

،) لفش صل)  ألفالم  لسينم1ئية)

 الشه1رية،)جميع  ملنتج1ت  لسمعية)

تج1رة) (, ,) ستير د وتصدير)  لبصرية)

ع1 ة)...

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  لفيال)

71151) لعيشن) (- بدون رقم طرف1ية)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: جم01  لحير ش)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: ثرية  لحير ش)  لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد جم01  لحير ش عنش نه( ))

 71151 حي  لفيال بدون رقم طرف1ية)

 لعيشن  ملغرب.

عنش نه( )) ثرية  لحير ش   لسيدة 

 71151 حي  لفيال بدون رقم طرف1ية)

 لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد جم01  لحير ش عنش نه( ))

 71151 حي  لفيال بدون رقم طرف1ية)

 لعيشن  ملغرب

عنش نه( )) ثرية  لحير ش   لسيدة 

 71151 حي  لفيال بدون رقم طرف1ية)

 لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1155/2022.

633I

FLASH ECONOMIE

ANGELNINE Y INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ANGELNINE Y INVEST

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

رأسم1له1):11.111)درهم

 قره1  الجتم1عي;تجزئة)144)زنقة)

 حمد سميحة  ق1 ة جشهرة  حمد)

35) لد ر) رقم) (6 سميحة  لط1بق)

 لبيض1ء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1):)

376681

للشرك1ء) بمقت�شى  لجمع  لع1م  (

 ملؤرخ بت1ريخ)31) 1رس)2122)تمت):

- ملش فقة على حس1ب1ت  لتصفية)

 لنه1ئية)،

ذ ة  ملصفية  لسيدة) -إبر ء)

وقي1 ه1) إلد رته1  سميرة   ستشر 

بمه1 ه1

عملي1ت  لتصفية) إغالق  -أعلن 

 عتب1ًر   ن يشم  لجمع  ملذكشر.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822318.

634I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

KALEPIN
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

KALEPIN شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 77 زنقة 

 حمد سميحة  لط1بق 11 رقم 57 - 

21191  لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

532169

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (27

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KALEPIN

:) لهندسة) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملعم1رية.

زنقة) (77 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 - 57 11)رقم)  حمد سميحة  لط1بق)

21191) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: عدن1ني) تشفيق   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عدن1ني  تشفيق   لسيد 

ك1ليفشرني1) بيال  ملدينة  تجزئة  (21

21251) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) عدن1ني  تشفيق   لسيد 

ك1ليفشرني1) بيال  ملدينة  تجزئة  (21

21251) لد ر لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)812283.

635I
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CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

 KINE VITAL
PHYSIOTHERAPIE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
 KINE VITAL PHYSIOTHERAPIE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 48 زنقة 
جبل عرو1 حي  لسالم سي01  لحي 
 لحسني - 21111  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
529139

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 KINE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.VITAL PHYSIOTHERAPIE
:) لترويض) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لطبي.
زنقة) (48 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
جبل عرو1 حي  لسالم سي01  لحي)
21111) لد ر لبيض1ء) (-  لحسني)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ن1صير حمد)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ن1صير حمد   لسيد 
روي1ني  لط1بق) أبش ملح1سن  زنقة  (3
21111) لد ر لبيض1ء) 3) ملع1ريف)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ن1صير حمد   لسيد 
روي1ني  لط1بق) أبش ملح1سن  زنقة  (3
21111) لد ر لبيض1ء) 3) ملع1ريف)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2122)تحت رقم)819118.

636I

 ين1رة فين1نس جروب

إس أو فينانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ين1رة فين1نس جروب
52 ش1رع  شال1 رشيد شقة رقم 
7  لط1بق  لر بع جليز  ر كش ، 

41111،  ر كش  ملغرب
إس أو فين1نس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 52 ش1رع 
 شال1 رشيد شقة رقم 7  لط1بق 

 لر بع جليز - 41111  ر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.111585

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (26  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة إس)
 11.111 رأسم1له1) فين1نس  بلغ  أو 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
 7 ش1رع  شال1 رشيد شقة رقم) (52
 لط1بق  لر بع جليز)-)41111) ر كش)

 ملغرب نتيجة 0):)خس1رة  لشركة.
و حدد  قر  لتصفية ب)52)ش1رع)
7) لط1بق) رقم) شقة  رشيد   شال1 
 لر بع جليز)-)41111) ر كش  ملغرب.)

و عين:
و) صديق  مل1و1   لسيد(ة))
 Rue(Étienne(Dolet ,219(( )عنش نه
 76321 Caudebec Les Elbeuf

فرنس1 كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
52)ش1رع  شال1) (:  ملتعلقة ب1لتصفية)
رشيد شقة رقم)7) لط1بق  لر بع جليز
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135158.

637I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MAJAZ MED
إعالن  تعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
MAJAZ MED »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: س1حة 
 بر هيم  لرود ني، زنقة السين1، 

 ق1 ة بيتهشفن 2،  لطلبق 3، رقم 
82، - 9111 طنجة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.115813

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 نه1ء) ه1م  لتسيير  لس1بق
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 بر ء)ذ ة  ملسيرين  لس1بقين
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تعيين  لسيد  حمد بشلعيش،)
للتعريف) لبط1قة  لشطنية   لح1 ل 
وحيد  ع) كمسير  (،K192151 رقم)

عدم تحديد  ملدة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية):)

بند رقم)16: 
تسير) على  1يلي:) ينص   لذ1 
 لشركة  ن قبل  سير و حد أو أكثر)
يتم) خ1رجهم،) أو  بين  لشرك1ء)  ن 
ب1ألغلبية؛) تعينهم  ن طرف  لشرك1ء)
يشقع كل  نهم على  اللتز  1ت  ملتع1قد)
حيث) عن  لشركة،) ني1بة  عليه1 
للمسير) يكشن  لتشقيع  لشخ�شي 
شركة) بعب1رة  أو  تبشع1   سبشق1 
يجشز) ال  ذ ت  سؤولية  حدودة.)
هذ   لتشقيع) للمسيرين  ستخد م 
تحت) إال لتلبية  حتي1ج1ت  لشركة،)
وفق1) أو  لحل.) ط1ئلة عقشبة  إللغ1ء)
للق1نشن  ألس1�شي و ألحك1م  لج1رية،)
بأوسع  لصالحي1ت) يتمتع  ملسيرون 
في) عن  لشركة  ني1بة  للتصرف 
ضمن  شضشع) تقع   ألعم01  لتي 
عيين  لسيد  حمد)  لشركة.تم 
لبط1قة  لشطنية) بشلعيش،) لح1 ل 
كمسير) (،K192151 رقم) للتعريف 

وحيد  ع عدم تحديد  ملدة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 
3613) ن1لسجل) رقم) تحت  (2122

 لترتيبي.

638I

 ئتم1نية  لهش ر1 ش د م م د ت  لشريك  لشحيد

سكاي افياسيون مروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتم1نية  لهش ر1 ش د م م د ت 
 لشريك  لشحيد

183 ش1رع و لي  لعهد  ركز  نري1 
 كتب رقم 26 طنجة طنجة، 

91111، طنجة  ملغرب
سك11  في1سيشن  روك شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 
 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 
 ش�شى  بن نصير رقم 53 شقة رقم 5 

طنجة - 91111 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
29147
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

سك11  في1سيشن  روك  بلغ)
وعنش ن) درهم  (21.111 رأسم1له1)

زنقة  ش�شى  بن)  قره1  إلجتم1عي 

(- طنجة) (5 شقة رقم) (53 نصير رقم)

91111)طنجة  ملغرب نتيجة 0):) نته1ء)

عقد  لنش1ط  ع  كتب  ملطر ت.

زنقة) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 ش�شى  بن نصير رقم)53)شقة رقم)5 

طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

بنعي�شى بشمل1ن    لسيد(ة))

 3 و عنش نه( )) ق1 ة  لخليج ش ط) (
رقم)16)طنجة)91111)طنجة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

 ملخ1برة و  حل تبليغ  لعقشد و  لشث1ئق)
:)زنقة  ش�شى  بن)  ملتعلقة ب1لتصفية)

نصير رقم)53)شقة رقم)5)طنجة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253133.

639I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 PARA HOPITAL DE
KHENIFRA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
إنش1ء)فرع ت1بع للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 ش1رع  ال ير  شال1 عبد هللا ، 

54111، خنيفرة  ملغرب

 PARA HOPITAL DE KHENIFRA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 11 

تجزئة  لعبدالو1 طريق  كن1س - 

54111 خنيفرة  ملغرب.

إنش1ء فرع ت1بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.3871

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)18)أبريل)2122)تقرر إنش1ء)
تحت  لتسمية) للشركة  ت1بع  فرع 
PARA HOPITAL DE KHENIFRA)و)
 لك1ئن ب1لعنش ن  جمشعة)11)رقم)13 
54111)خنيفرة  ملغرب) (- حي  ملصلى)
و  ملسير  ن طرف  لسيد(ة)) لشه1بي)

 حمد.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25  البتد ئية بخنيفرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)178.

641I

CHAMI CONSEILS

 STE ARINASSE MULTI
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي  لفتح ش1رع  حج  حمد 

 لس1دس عم1رة  رين1  لط1بق  لر بع 
شقة 18 ، 71111،  لعيشن  ملغرب

 STE ARINASSE MULTI SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حج 
 حمد  لس1دس حي  لفتح عم1رة 

 رين1  لط1بق  لر بع رقم 18  لعيشن - 
71111  لعيشن  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41217

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ARINASSE MULTI SERVICE
:) لعق1ر. بإيج1ز) غرض  لشركة 

تصدير و  ستير د.خد 1ت ع1 ة).

:) حج) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عم1رة) حي  لفتح   حمد  لس1دس 

18) لعيشن)-)  رين1  لط1بق  لر بع رقم)

71111) لعيشن  ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة خديجة زي1ن):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيد  حمد  لشحد ني)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) زي1ن  خديجة   لسيدة 
سيد1  فني) زنقة  لدورة  (5 رقم)

85211)سيد1  فني  ملغرب).

 لسيد  حمد  لشحد ني عنش نه( ))
سيد1  فني) ود دية  لفتح  (11 رقم)

85211)سيد1  فني  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) زي1ن  خديجة   لسيدة 
سيد1  فني) زنقة  لدورة  (5 رقم)

85211)سيد1  فني  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1053/2022.

641I

 ئتم1نية بشعرفة

STE STEEL TALSINT
شركة  لتض1 ن
تفشيت حصص

 ئتم1نية بشعرفة
رقم49 زنقة  لد ر  لبيض1ء بشعرفة 

بشعرفة، 61211، بشعرفة  ملغرب

STE STEEL TALSINT شركة 

 لتض1 ن

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  يت 

يدير - 61252 ت1لسينت  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.727

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

 5 لهد د) عمر  (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن أصل)16)حصة)

لف1ئدة  لسيد)(ة))هش1م صف1 بت1ريخ)

11)أبريل)2122.

تفشيت  لسيد)(ة)) حسن  ور غ)5 

حصة  جتم1عية  ن أصل)16)حصة)

لف1ئدة  لسيد)(ة))هش1م صف1 بت1ريخ)

11)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (21 بت1ريخ) بفجيج   البتد ئية 

2122)تحت رقم)50/2022.

642I

BUREAU SALAM

ALI EL ALBANI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM

ش1رع  أل ير  شال1 عبد هللا عم1رة 

27 رقم  كتب B3  لط1بق  لسفلي 

 لعيشن ، 71111،  لعيشن  ملغرب

ALI EL ALBANI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  دينة 

 لشحدة  لشطر  لث1ني بلشك ج رقم 
635  لعيشن - 71111  لعيشن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41337

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ALI EL(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.ALBANI

:) لتج1رة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

(- و لتقسيط) ب1لجملة   لع1 ة 

 إلستير د و لتصدير)-)خد 1ت ع1 ة.

:) دينة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بلشك ج رقم)  لشحدة  لشطر  لث1ني 
71111) لعيشن) (- 635) لعيشن)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 ALTIN PETRITI : 1.111  لسيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد)ALTIN PETRITI)عنش نه( ))

بلشك)  دينة  لشحدة  لشطر  لث1ني 
71111) لعيشن) 635) لعيشن) ج رقم)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد)ALTIN PETRITI)عنش نه( ))

بلشك)  دينة  لشحدة  لشطر  لث1ني 
71111) لعيشن) 635) لعيشن) ج رقم)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1153.

643I

LABELYUM

EG GROUPE TEXTILLE (اج 
كروب تكستيل)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LABELYUM

 RUE(LIBERTE(ETG 3 APPT 5 ، 11

20000، CASABLANCA(MAROC

EG GROUPE TEXTILLE ( ج كروب 

تكستيل) شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 
 لبس1تين بن جدية  لط1بق  لث1لث 
 لرقم 23 - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

 513385
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 يشنيش) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 EG (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
كروب) ( ج  (GROUPE TEXTILLE

تكستيل).
:) ملالبس) بإيج1ز) غرض  لشركة 
في  ملحالت  و) وشر ء) بيع   لج1هزة،)

 لبيع على  النترنت)
و ير د  ملالبس  لج1هزة)  ستر د 
و صنشع1ت) أزي1ء) كسسش ر ت 

جلدية.
11)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
جدية  لط1بق  لث1لث) بن   لبس1تين 
21111) لد ر  لبيض1ء)  -  23  لرقم)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: رضش ن)  لسيد  لعسر1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 EG GROUPE MAROC  لشركة)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 511

للحصة.
 511 (: رضش ن)  لسيد  لعسر1 

بقيمة)111)درهم.
 EG GROUPE MAROC :(لشركة 

511)بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  لعسر1 رضش ن عنش نه( ))
ش1رع حسن)2)رقم)12 62111)ن1ظشر)

 ملغرب.

 EG GROUPE MAROC  لشركة)

بن) ش1رع  لبس1تين  (11 عنش نه( ))

 23 جدية  لط1بق  لث1لث  لرقم)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لعسر1 رضش ن عنش نه( ))
ش1رع حسن)2)رقم)12 62111)ن1ظشر)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

غشت)2121)تحت رقم)791176.

644I

كشينط1 ك1ش

EL HAJJAMI ALUMINUIM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

كشينط1 ك1ش
رقم 64  تجر رقم 2 تجزئة 

 لبشعن1نية  ملرجة ف1س ، 31121، 

ف1س  ملغرب

 EL HAJJAMI ALUMINUIM

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 2 
رقم 43 تجزئة نجمة ري1ض س1يس 

بنسشدة ف1س - 31131 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72411

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HAJJAMI ALUMINUIM

:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 
أشغ01) نج1رة  ألملنيشم  ق1و0 

 ختلفة.
 2 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة نجمة ري1ض س1يس) (43 رقم)
بنسشدة ف1س)-)31131)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  لحج1م  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  لحج1م  حمد 
256) كرر حي سعيدة) زنقة) (68 رقم)
ف1س) (31111 ف1س) ه1رون  عين 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  لحج1م  حمد 
256) كرر حي سعيدة) زنقة) (68 رقم)
ف1س) (31111 ف1س) ه1رون  عين 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2213.
645I

N2M CONSEIL-SARL

SERVISOF
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش1ط  لشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SERVISOF شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  الجتم1عي 173 

حي  شال1 رشيد  يض1ر  لدريشش 
62253  يض1ر  ملغرب.
تشسيع نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.17113
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قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 28) 1رس) في)  ملؤرخ 
نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):
 ملن1ولة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (17  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)551.

646I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

GLORIA BEAUTY SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

900020، TANGER(MAROC
 GLORIA BEAUTY SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 
142 لط1بق  الر�شي بشلف1ر  حمد 
 لخ1 س  ق1 ة نسرين - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126625

 21 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GLORIA BEAUTY SARL AU
ص1لشن) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تصفيف  لشعر و  لتجميل.

(: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بشلف1ر  حمد) 142 لط1بق  الر�شي 

 91111 (- نسرين)  لخ1 س  ق1 ة 

طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد  ملشغة):)111)حصة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  ملشغة 

تطش ن) جب1لة  (18111  سب1ني1)

 سب1ني1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  ملشغة 

 سب1ني1)18111)جب1لة تطش ن  سب1ني1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253194.

647I

BUREAU SALAM

SAFARI LAAYOUNE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BUREAU SALAM

ش1رع  أل ير  شال1 عبد هللا عم1رة 

27 رقم  كتب B3  لط1بق  لسفلي 

 لعيشن ، 71111،  لعيشن  ملغرب

SAFARI LAAYOUNE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بقعة رقم 

522 تجزئة 711  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41345

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SAFARI LAAYOUNE

:) لسي1حة) غرض  لشركة بإيج1ز)

وجميع  لخد 1ت  ملتعلقة به1)-)تمشيل)

وتنظيم  لحفالت)-)خد 1ت أخرى).

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)بقعة رقم)

 71111 (- 711) لعيشن) تجزئة) (522

 لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

بشرحيمي) س1لم  أحمد   لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بشرحيمي) س1لم  أحمد   لسيد 

زنقة) (11 حي خط  لر لة) عنش نه( ))

 71111 74) لعيشن) رقم) خنيفرة 

 لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشرحيمي) س1لم  أحمد   لسيد 

زنقة) (11 حي خط  لر لة) عنش نه( ))

 71111 74) لعيشن) رقم) خنيفرة 

 لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1157.

648I

شركة  لحسيمة لالستش1ر ت ش.م.م

 STE SMART TECH AFRICA
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

شركة  لحسيمة لالستش1ر ت 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA  ملغرب

 STE SMART TECH AFRICA SARL

AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

لس1ن  لدين بن  لخطيب رقم 

13  لحسيمة  لحسيمة 32111 

 لحسيمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3717

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SMART TECH AFRICA SARL AU

-در سة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتصميم  ش قع  لشيب أو غيره1

-) بر ج)،) حلل)،) صمم كمبيشتر

خد 1ت  ملعلش 1ت) -) ق1و0 

 لتج1رية.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم) بن  لخطيب  لس1ن  لدين 

 32111 13) لحسيمة  لحسيمة)

 لحسيمة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)2122)سنة).
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 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 STE SMART TECH  لشركة)

حصة) (AFRICA SARL AU : 1.111

بقيمة)111)درهم للحصة).

 STE SMART TECH  لشركة)

بقيمة) (AFRICA SARL AU : 1111

111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) لهيت  ي1سين   لسيد 

ش1رع لس1ن  لدين بن  لخطيب) (13

 لحسيمة)32111) لحسيمة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) لهيت  ي1سين   لسيد 

ش1رع لس1ن  لدين بن  لخطيب) (13

 لحسيمة)32111) لحسيمة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لحسيمة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)341.

649I

كف1ء ت  لغد

STE VR TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

كف1ء ت  لغد

 rue(Mly(abdellah(Khouribga 73

 73 rue(Mly(abdellah(Khouribga،

Khouribga ،25000  ملغرب

STE VR TRAVAUX SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 158 حي 

بدر كر ج  لط1بق  الر�شي خريبكة - 

25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7533

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE VR(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.TRAVAUX SARL
:) عم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 تنشعة و  نش1ء ت.
حي) (158 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- بدر كر ج  لط1بق  الر�شي خريبكة)

25111)خريبكة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد  حمد  لد ود1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: حسن  لد ود1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد  لد ود1 عنش نه( ))
 25111 91)بلشك حي ملسيرة خريبكة)

خريبكة  ملغرب.
 لسيد حسن  لد ود1 عنش نه( ))
خريبكة) (1 ي1سمينة) (14 شقة) (35

25111)خريبكة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لد ود1 عنش نه( ))
 25111 91)بلشك حي ملسيرة خريبكة)

خريبكة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
23) 1رس)  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)-.
651I

CABINET HAMDI

MEHRIK SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

MEHRIK SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 
 أل ير  شال1 عبد هللا و زنقة  لنخلة 

عم1رة 1  لط1بق 4  لشقة 7 - 1  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.522141
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)11) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
هللا) عبد  زنقة  أل ير  شال1  »ز وية 
 4 1) لط1بق) عم1رة) زنقة  لنخلة  و 
- 1) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)  7  لشقة)
ز وية ش1رع غ1ند1 و زنقة) (259« إلى)
1) لد ر  لبيض1ء)  بن  قلة  لش زيس)-)

 ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822512.

651I

 ين1رة فين1نس جروب

ندى بريستيج كافي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ين1رة فين1نس جروب
52 ش1رع  شال1 رشيد شقة رقم 
7  لط1بق  لر بع جليز  ر كش ، 

41111،  ر كش  ملغرب
ندى بريستيج ك1في شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 52 ش1رع 
 شال1 رشيد شقة رقم 7  لط1بق 

 لر بع جليز - 41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
125113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ندى) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

بريستيج ك1في.
تج1رة) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملش د  لغد ئية.
52)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
7) لط1بق) رقم) شقة  رشيد   شال1 
 لر بع جليز)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حمد  لز هر)

حصة بقيمة)11)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لز هر 
درب  لسق1ية رقم)31)ري1ض  لزيتشن)

 لقديم)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لز هر 
درب  لسق1ية رقم)31)ري1ض  لزيتشن)

 لقديم)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4621.
652I

 ق1ولة في  لحس1ب1ت

ESPACE MIRAMASMAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع ب1لجريدة 
 لرسمية

 ق1ولة في  لحس1ب1ت
32 ش1رع  حمد  لخ1 س  لحسيمة 
ص.. ب 334، 32111،  لحسيمة 

 ملغرب
 Espace Miramasmar

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة
 ذ ت  لشريك  لشحيد
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 12 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)

 32111 (- إسم1عيل) ش1رع  شال1 

 لحسيمة  ملغرب.

ب1لجريدة) وقع  خطٍإ) إستدر ك  (

 لرسمية عدد)5652)بت1ريخ)24)فبر ير)

.2121

MIRAMASMAR(:(بدال  ن

 ESPACE MIRAMASMAR(:(يقرأ

 لب1قي بدون تغيير.

653I

GHIZLANE DOUBLANE

NJM TRADING.CO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عم1رة  لعبد1 ش1رع  حمد 

 لس1دس ، 24111،  لجديدة  ملغرب

NJM TRADING.CO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق 

 لجرف  الصفر كلم 9.6  ركز  شال1 

عبد هللا - 24111  لجديدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

19347

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NJM (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TRADING.CO

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 GARDIENNAGE AU BORD DE

.NAVIRE

طريق) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

9.6) ركز  شال1)  لجرف  الصفر كلم)

عبد هللا)-)24111) لجديدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (491 (:  لسيد جعفر فليل)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 NJM TRADING : 511  لشركة)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد جعفر فليل عنش نه( )) ركز)
24111) لجديدة) هللا) عبد   شال1 

 ملغرب.
 NJM TRADING  لشركة)
طريق  لجرف  الصفر) عنش نه( ))
24111) لجديدة) هللا) عبد   شال1 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد جعفر فليل عنش نه( )) ركز)
24111) لجديدة) هللا) عبد   شال1 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
26)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27768.

654I

 كتب  عيشة للحس1ب1ت و  ألستش1ر ت  لجب1ئية

 STE ABBOU-GUAZZ TRAV
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 كتب  عيشة للحس1ب1ت و 
 ألستش1ر ت  لجب1ئية

حي  لسالم بلشك E رقم 22 -- سيد1 
سليم1ن ، 14211، سيد1 سليم1ن 

 ملغرب
 STE ABBOU-GUAZZ TRAV
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب رقم 
3  ق1 ة  لي1سمين 25 ش1رع يعقشب 
 ملنصشر - 14111  لقنيطرة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
65111

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ABBOU-GUAZZ TRAV SARL

:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء)و لتر يم.

:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ش1رع) (25 3) ق1 ة  لي1سمين) رقم)

14111) لقنيطرة) (- يعقشب  ملنصشر)

 ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: عبد  لعزيز كزو1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (:  لسيد  يشب  لعبشد1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

كزو1) عبد  لعزيز   لسيد 

 14211 حي  والد  1لك) عنش نه( ))

سيد1 سليم1ن  ملغرب).

عنش نه( ))  لسيد  يشب  لعبشد1 

 25 2)رقم) تجزئة جليل  لت1ز1 قط1ع)

14211)سيد1 سليم1ن  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

كزو1) عبد  لعزيز   لسيد 

 14211 حي  والد  1لك) عنش نه( ))

سيد1 سليم1ن  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)-.

655I

BERDAIT CONSEIL ET SERVICES

ZAHRATE ARRAIHANE 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BERDAIT CONSEIL ET SERVICES

 A12 OPP(BAB(TARGA

 AZZOUZIA(A12 OPP(BAB

 TARGA(AZZOUZIA، 40170،

MARRAKECH MAROC

 ZAHRATE ARRAIHANE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

 OPÉRATION(BAB(ELBOURJ

 IMMA(APP5 AZZOUZIA

 MARRAKECH - 40170

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

115911

 12 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 يشنيش)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ZAHRATE ARRAIHANE

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 EXPLOITANT D’UNE STATION

 DE SERVICES(vente de

 carburant;restauration(;(milk(bar

(super(marche;parc(de(jeu

 ENTREPRENEUR DE LA

 GESTION COMMERCIALE OU

 INDUSTRIELLE OU AGRICOLE

 DE SERVICE CIVIL OU

عنش ن  ملقر  الجتم1عي) (MILITAIRE

 OPÉRATION( BAB( ELBOURJ  :

 IMMA APP5 AZZOUZIA

 MARRAKECH - 41171

.MARRAKECH MAROC
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 ABOUELFARAJ  لسيد)
بقيمة) حصة  (MOSTAPHA : 61

111)درهم للحصة).
 ABOUELFARAJ  لسيدة)
 111 بقيمة) حصة  (ZAHRA : 41

درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 ABOUELFARAJ  لسيد)
 RUE  12 عنش نه( )) (MOSTAPHA
 ZAHRAOUI ABOUELKACEM
 ETG 3 APPT5 QU DES HOPITAUX
 CASA BLANCA 21513 CASA

.BALANCA MAROC
 ABOUELFARAJ  لسيدة)
 RUE  12 عنش نه( )) (ZAHRA
 ZAHRAOUI ABOUELKACEM
 ETG 3 APPT5 QU DES
 HOPITAUX CASA BLANC 21513

.CASA BLANCA MAROC
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 ABOUELFARAJ  لسيد)
 RUE  12 عنش نه( )) (MOSTAPHA
 ZAHRAOUI ABOUELKACEM
 ETG 3 APPT 3 QU DES
 HOPITAUX CASA BLANCA

21813 CASA BLANCA MAROC
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
يشنيش) (14 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2121)تحت رقم)124968.
656I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اكوناس طرافو ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 كشن1س طر فش ش م م شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كم 17 حي 
 لبرك1ني 2 بنسشدة ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.69549

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (26  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
 كشن1س طر فش ش م م  بلغ رأسم1له1)
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 2 حي  لبرك1ني) (17 كم)  إلجتم1عي 
31111)ف1س  ملغرب) بنسشدة ف1س)-)

نتيجة 0):) لتشطيب  لنه1ئى.
 17 و حدد  قر  لتصفية ب كم)
حي  لبرك1ني)2)بنسشدة ف1س)-)31111 

ف1س  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  عكييب 
 2 حي  لبرك1ني) (17 كم) عنش نه( ))
ف1س  ملغرب) (31111 ف1س) بنسشدة 

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2071/2022.

657I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

BELIEVE PUB SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC
 BELIEVE PUB SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

 LOTTISSEMENT AL MADINA C

 BD(OURIKA(N° 15 BIS (garage )

settat - 26000 settat(maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7111

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BELIEVE PUB SARL

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 IMPRIMERIE ET SERVICES

.ANNEXES

(: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 LOTTISSEMENT AL MADINA C

 BD OURIKA N° 15 BIS (garage (

.settat - 26111 settat maroc

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 MOHAMED  لسيد)

بقيمة) حصة  (CHERRAQI : 511

111)درهم للحصة).

 ILYASS AZZOUZI : 511(لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 MOHAMED  لسيد)

 RES AL عنش نه( )) (CHERRAQI

 MAJD 3 IMM F APPT 14 BD IBN

 TACHFIN AIN BORJA 21111

.CASABLANCA MAROC

 ILYASS AZZOUZI  لسيد)

 HAY MIMOUNA BLOC(( )عنش نه

 DES EL MKHAZNIA N° 19

. 26111 SETTAT MAROC

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 ILYASS AZZOUZI  لسيد)

 HAY MIMOUNA BLOC(( )عنش نه

 DES EL MKHAZNIA 26111

settat maroc

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ)  البتد ئية بسط1ت 

2122)تحت رقم)125/22.

658I

 لسالو1 حسن

SOMADECO S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

 لسالو1 حسن

115ش1رع 2  1رس  لد ر  لبيض1ء، 

2111،  لد ر  لبيض1ء  ملغلرب

SOMADECO S.A.R.L شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 Angle rue وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 de provins et Boulevard de la

 Résistance(Casablanca - 24000

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.47129

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2121 فبر ير) (19 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1) درهم«) (2.111.111,11«

إلى) درهم«) (2.111.111,11«  ن)

(: عن طريق) درهم«) (4.111.111,11«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)769111.

659I
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ع1د0  لز يتة)-) ح1سب-

KRIACH TRANSORT INTER 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

ع1د0  لز يتة -  ح1سب-

251 حي  الد رسة بلشك 2 ت1زة ، 

35111، ت1زة  ملغرب

 KRIACH TRANSORT INTER 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : حد أوالد 

 زب1ير ملركز - 35142 ت1زة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.4559

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تقرر حل) 14)شتنبر)  ملؤرخ في)

 KRIACH TRANSORT INTER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

رأسم1له1)  لشريك  لشحيد  بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

(- أوالد  زب1ير ملركز) حد   إلجتم1عي 

35142)ت1زة  ملغرب نتيجة 0- نعد م)

 ملردودية.

و عين:

و) كريعش   لسيد(ة)) حمد 

 35142 أوالد  زب1ير) عنش نه( )) ركز 

ت1زة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي جم1عة) (2122 أبريل) (11 بت1ريخ)

ت1زة) (35142 (- أوالد  زب1ير ملركز)

 ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بت1زة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)186/2022.

661I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE MULTI

MARCHÉS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

compagnie(multi(marchés
رأسم1له11111:1 درهم

 قره1  الجتم1عي: جمع نشر 

 جمشعة 44  لط1بق 6 رقم 249 

,91161 طنجة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

86817:

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ بت1ريخ)24) 1رس)2122)قرر):

-حل  لشركة

 Marc( Michel -عين  لسيد)

Bourrillon)كمصفي للشركة
حدد  قر  لتصفية في  جمع نشر)
 249 رقم) (6 44) لط1بق)  جمشعة)

,91161)طنجة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

31) 1رس) بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252472 .

661I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

KAFDEV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

KAFDEV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 

 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

514525

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2121 غشت) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KAFDEV

خد 1ت) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أإلعال ي1ت.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة)

 ملشرق)II) لط1بق)1)شقة)3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (51 (:  لسيد خ1لد زركيلي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد عبد  لعزيز بن  يمشن):)51 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 9  لسيد خ1لد زركيلي عنش نه( ))

زنقة ب1في)94321)ب1ريز فرنس1.

بن  يمشن) عبد  لعزيز   لسيد 

فرنس1) أنطش0  زنقة  (13 عنش نه( ))

94271)ب1ريز فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بن  يمشن) عبد  لعزيز   لسيد 

فرنس1) أنطش0  زنقة  (13 عنش نه( ))

94271)ب1ريز فرنس1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

شتنبر)2121)تحت رقم)791197.

662I

كف1ء ت  لغد

 INNOV SUCCESS
INGENIERIE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

كف1ء ت  لغد

 rue(Mly(abdellah(Khouribga 73

 73 rue(Mly(abdellah(Khouribga،

Khouribga ،25000  ملغرب

 INNOV SUCCESS INGENIERIE

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 91 شقة 

15 حي  شال1 عبد  لرحم1ن خريبكة 

- 25111 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7487

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 INNOV SUCCESS INGENIERIE

.SARL

:) نج1ز) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لدر س1ت  لتخطيط  لتكشين)

 لرقمنة و  ش كبة  لهيأت في  ش1ريعه1)

 لتنمشية.

91)شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

15)حي  شال1 عبد  لرحم1ن خريبكة)

- 25111)خريبكة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (:  لسيد  حمد رض1  غب1لش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

911)حصة) (:  لسيدة   ينة نجيح)

بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) نجيح   لسيدة   ينة 

خريبكة) زيتشنة  (LOT  14 بلشك) (56

25111)خريبكة  ملغرب.

رض1  غب1لش)  لسيد  حمد 

زيتشنة) (LOT  14 بلشك) (56 عنش نه( ))

خريبكة)25111)خريبكة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

رض1  غب1لش)  لسيد  حمد 

زيتشنة) (LOT  14 بلشك) (56 عنش نه( ))

خريبكة)25111)خريبكة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

19)فبر ير)  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)-.

663I

LABELYUM

EG GROUPE SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

LABELYUM

 RUE(LIBERTE(ETG 3 APPT 5 ، 11

20000، CASABLANCA(MAROC

EG GROUPE SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 

 لبس1تين بن جدية  لط1بق  لث1لث 

 لرقم 23 11 ش1رع  لبس1تين بن 

جدية  لط1بق  لث1لث  لرقم 23 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.486217

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

رضش ن) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (511  لعسر1)

أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

 11 بت1ريخ) (EG GROUPE MAROC

 1رس)2121.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2121)تحت رقم)774431.
664I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE SALAMA PALME SARL
AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE SALAMA PALME SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

بشدنيب 52151 - 52151  لر شيدية 
 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 25) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
جم01) علي  (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (111  لدين)
لف1ئدة  لسيد) حصة  (111 أصل)
25) 1رس) (ة)) ش ني سفش ن بت1ريخ)

.2122
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)199.
665I

FICASUD

MANZIL LA TORTUE
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 ملعنشيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1

MANZIL LA TORTUE
 13 قي) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
 MANZIL LA أعطى) (2122 أبريل)
TORTUE) ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)
ب1ملحكمة  لتج1رية بمر كش) (28675

لألصل  لتج1ر1) حق  لتسيير  لحر 

 لك1ئن ب د ئرة  لبشر جم1عة  لشيد ن)

(- علي  ر كش) بن  يشسف  سيد1 

 CVPP(41111) ر كش  ملغرب لف1ئدة

ملدة)3)سنة تبتدئ  ن)11) 11)2122 

2125) ق1بل) أبريل) (31 في) تنتهي  و 

 بلغ شهر1 قيمته)44.111)درهم.

666I

ABA GESTION SARLAU

 CEREALES LEGUMENEUSES

 ET CONSERVES

ALIMENTAIRES C.E.L.E.C.O

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 CEREALES LEGUMENEUSES ET

 CONSERVES ALIMENTAIRES

C.E.L.E.C.O شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قطعة 15 

سيد1 بر هيم 2 ف1س م ج - 31111 

ف1س  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15533

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (1.111.111«

»3.111.111)درهم«)إلى)»4.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)9576.

667I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

BENYAFOU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 BENYAFOU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 51 ش1رع 

الف1ييت رقم 12 - 91131 طنجة 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.94697

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 أبريل) (21 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

نعم1ن) بني1فش  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111

111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))  غطير)

ط1رق بت1ريخ)21)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (26 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3691.

668I

aice compta

 BATIMENT GOLDEN AL

KAWTAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 BATIMENT GOLDEN AL

KAWTAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
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وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

كلميمة إق1 ة لشفر رقم 653  لط1بق 

 لر بع  لشقة 11  لد ر لبيض1ء - 

21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.538363

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (1.725.111«

 1.825.111« إلى) درهم«) (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822119.

669I

ISDM CONSULTING

GROUP TMSN BUSINESS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيشن  ملغرب

group tmsn business شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق 
 لسم1رة بشكر ع 12684/17  لعيشن 

 لعيشن 71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41393

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (25

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 group (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.tmsn business
و) :) لبن1ء) بإيج1ز) غرض  لشركة 
 عم01  خرى),) الستير د و  لتصدير).

طريق) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
17/12684) لعيشن)  لسم1رة بشكر ع)

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: تميم) سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) تميم  سلمى   لسيدة 
تجزئة)344)بلشك د3)رقم)15) لعيشن)

71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) تميم  سلمى   لسيدة 
تجزئة)344)بلشك د3)رقم)15) لعيشن)

71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1192/2022.
671I

فيد بيست كشنسيلتين

KRAIMA SNC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

فيد بيست كشنسيلتين
حي  لسع1دة ش1رع  شال1  سم1عيل 
زنقة برك1ن رقم 11  لط1بق  الو0 ، 

71111،  لعيشن  ملغرب
KRAIMA SNC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 AV EL : وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 HIZAM(NR 01 HAY(EL(WAHDA
LOT 56 - 70000 2  لعيشن  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.19957

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2122 أبريل) (27 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (KRAIMA SNC حل)
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 AV EL HIZAM NR 11  إلجتم1عي)
 HAY EL WAHDA 2 LOT 56 -

71111) لعيشن  ملغرب نتيجة 0..
و عين:

و) عبد  لحق  رب1ح   لسيد(ة))
تجزئة) بلشك    (135 رقم) عنش نه( ))
71111) لعيشن  ملغرب)  لشحدة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
 AV EL وفي) (2122 أبريل) (19 بت1ريخ)
 HIZAM NR 11 HAY EL WAHDA
LOT 56 - 71111 2) لعيشن  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1197.
671I

NET MATES SERVICES

NET MATES SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

NET MATES SERVICES
 28RUE(ESALOUA(BLOC11 HAY

 SALAM(EX - SALE ، 11000،
SALE MAROC

NET MATES SERVICES شركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع حي 
 لسالم رقم 28 زنقة  سلشة سال - 

11111 سال  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.25313

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)16)فبر ير)2122)تم تحشيل)
 ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة  ن)»)
ش1رع حي  لسالم رقم)28)زنقة  سلشة)

(« إلى) سال  ملغرب«) (11111 (- سال)

تجزئة جشهرة  يت  1لك،)سكتشر3،)

رقم)87،)جم1عة  يت  1لك،)تيفلت)-)

15411)تيفلت  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21) 1رس) بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)38588.

672I

MACHINE MAROC SARL AU 

مشين مروك
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MACHINE MAROC SARL AU

421 تجزئة  ملسيرة سيد1 بنشر 

 ملغرب 421 تجزئة  ملسيرة سيد1 

بنشر  ملغرب، 24351، سيد1 بنشر 

سيد1 بنشر

 شين  روك شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 421 

تجزئة  ملسيرة سيد1 بنشر - 24351 

سيد1 بنشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

175

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (26

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

:) شين) بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

 روك).

تصنيع) (• (: غرض  لشركة بإيج1ز)

غالي1ت) ب1ستثن1ء)  ملشلد ت  لبخ1رية 

 لتدفئة  ملركزية.
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•)شر ء)وبيع جميع أجز ء) ملحرك1ت)
وتصنيع  ملعد ت) وتجميع   لبخ1رية 
ذ ت) وجميع  ألنشطة   ملعدنية 

 لصلة.
 421 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 24351 (- تجزئة  ملسيرة سيد1 بنشر)

سيد1 بنشر  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  بر هيم  لبيض عنش نه( ))
بنشر) سيد1  تجزئة  ملسيرة  (421

24351)سيد1 بنشر  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  بر هيم  لبيض عنش نه( ))
بنشر) سيد1  تجزئة  ملسيرة  (421

24351)سيد1 بنشر  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) بنشر  بسيد1   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)67.

673I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

BASMA VIANDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
BASMA VIANDE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 
 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

493625

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 فبر ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BASMA VIANDE
غرض  لشركة بإيج1ز):)تربية وبيع)

 ألبق1ر.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة)
 ملشرق)II) لط1بق)1)شقة)3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: أعش1ر1) ع1د0   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: يعزة) بن   لسيد  رو ن 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) أعش1ر1  ع1د0   لسيد 
12)عين) 4)رقم) إق1 ة  لشب1ب عم1رة)
 لسبع)21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

 لسيد  رو ن بن يعزة عنش نه( ))
إق1 ة  لسالم ش1رع إبن ت1شفين عم1رة)
21111) لد ر لبيض1ء)  27 شقة) (G

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) أعش1ر1  ع1د0   لسيد 
12)عين) 4)رقم) إق1 ة  لشب1ب عم1رة)

 لسبع)21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب
 لسيد  رو ن بن يعزة عنش نه( ))
إق1 ة  لسالم ش1رع إبن ت1شفين عم1رة)
21111) لد ر لبيض1ء)  27 شقة) (G

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)768947.

674I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE DIAGONAL BUSINESS
FOOD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
 STE DIAGONAL BUSINESS
FOOD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل 

 لتج1ر1 رقم 111 ش1رع  بن  لهيتم 
 لحي  لصن1عي سيد1  بر هيم - 

31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72359
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DIAGONAL BUSINESS FOOD
:) ستر د-) بإيج1ز) غرض  لشركة 
تشزيع وبيع  لقهشة) تحميص-) نت1ج-)
و ملصدر ت) . لتش بل  بيع  لش11)
و  لفش كه)  لغد ئية  ملشروب1ت 
ع1 ة  ختلف) .....وبصفة   لج1فة)
 لعملي1ت  لتج1رية,) مل1لية,) لعق1رية)
 ملنقشلة و غير  ملنقشلة  لتي  ن شأنه1)

تشسيع نش1ط  لشركة).
:) ملحل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  بن  لهيتم) (111  لتج1ر1 رقم)
(- سيد1  بر هيم)  لحي  لصن1عي 

31111)ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

751)حصة) (:  لسيد  غربي  حمد)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (: زهشر)  لسيدة  لرجر جي 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 6  لسيد  غربي  حمد عنش نه( ))
عين) طريق  حي  لنزهة  زبيدة  تجزئة 

 لشقف)31111)ف1س  ملغرب.
 لسيدة  لرجر جي زهشر عنش نه( ))
6)تجزئة زبيدة حي  لنزهة طريق عين)

 لشقف)31111)ف1س  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 6  لسيد  غربي  حمد عنش نه( ))
عين) طريق  حي  لنزهة  زبيدة  تجزئة 

 لشقف)31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1902/2022.

675I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

DABA SHOP ONLINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
DABA SHOP ONLINE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 
 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

511137
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 19) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DABA (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.SHOP ONLINE
:) لتج1رة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عبر  ملش قع  ملعلش 1تية.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة)
 ملشرق)II) لط1بق)1)شقة)3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 21.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (52 (:  لسيد ك1رلشس دي1ز)

بقيمة)111)درهم للحصة).
51)حصة) (:  لسيد سعيد بنزكر1)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (51 (: تشفيق لشد1)  لسيد 

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد عزيز نبك1):)16)حصة بقيمة)

111)درهم للحصة).
حصة) (16 (:  لسيد خ1لد بشعالم)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد ب1طخيك دو نيك س1نشيز)
: 16)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) دي1ز  ك1رلشس   لسيد 
 6 شقة) (2 زنقة طر بلس  لط1بق) (76

21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) بنزكر1  سعيد   لسيد 
 21111 2 E)شقة) إق1 ة ن1دية عم1رة)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) لشد1  تشفيق   لسيد 
شقة) (3 عشدة  لط1بق) عين  زنقة  (1
21121) لد ر لبيض1ء) بشركشن) (3

 ملغرب.
 86 عنش نه( )) نبك1  عزيز   لسيد 
ش1رع  لعنق  لط1بق)1)شقة)3 21121 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) بشعالم  خ1لد   لسيد 
 21341  97 رقم) (4 زنقة) (1 سلش ة)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

 لسيد ب1طخيك دو نيك س1نشيز)

 21111 ر سين) زنقة  (48 عنش نه( ))

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) لشد1  تشفيق   لسيد 

 3 3)شقة) زنقة عين عشدة  لط1بق) (1

بشركشن)21121) لد ر لبيض1ء) ملغرب

 لسيد ب1طخيك دو نيك س1نشيز)

 21111 ر سين) زنقة  (48 عنش نه( ))

 لد ر لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2121)تحت رقم)776498.

676I

FHF

LET’S TALK CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

 LET’S TALK CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 212 ش1رع 

عبد ملش ن رقم 6  لط1بق  لسفلي - . 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541445

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LET’S (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.TALK CONSULTING

غرض) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أو) نفسه1  عن  ب1ألص1لة  (،  لشركة)

في  ملغرب أو) ،)سش ء) ني1بة عن  لغير)

في  لخ1رج هش:

و لتسشيق) وك1لة  الستش1ر ت  (•

و لدعم في رقمنة  لخد 1ت و لتش جد)

عبر  إلنترنت)،

للشيب) رقمي  إنش1ء) حتشى  (•

و لشبك1ت  الجتم1عية)،

•)شر ء)وبيع  س1ح1ت إعالنية عبر)

 إلنترنت وغيره،

في) و الستش1ر ت  •) لتدريب 

 لتسشيق  لرقمي و لشس1ئط.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)212)ش1رع)

6) لط1بق  لسفلي)-).) عبد ملش ن رقم)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (111 (:  لسيد طه سبيعة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 2 عنش نه( )) سبيعة  طه   لسيد 

ش1رع عبد ملش ن تجزئة  ن1ز0  يمشن)

.) لد ر) (13 رقم)  ق1 ة روك1بيال ط3)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) سبيعة  سعيد   لسيد 

 2 تجزئة  ملنتزه) (13 1) لشقة) رقم)

تغ1ت).)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822484.

677I

ISDM CONSULTING

MIDT SECURITE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيشن  ملغرب

MIDT SECURITE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لقدس تجزئة  لشف1ق 1511 رقم 

613  لشقة 11  لعيشن - 71111 

 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41315

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MIDT (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.SECURITE

و) :) ال ن  بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحر سة.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم) (1511 تجزئة  لشف1ق)  لقدس 

 71111 (- 11) لعيشن) 613) لشقة)

 لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8502

 لسيدة ف1طمة  الدري�شي  لتشب1لي)
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة ف1طمة  الدري�شي  لتشب1لي)
حي  لقدس تجزئة  لشف1ق) عنش نه( ))
 71111 613) لعيشن) رقم) (1511

 لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة ف1طمة  الدري�شي  لتشب1لي)
حي  لقدس تجزئة  لشف1ق) عنش نه( ))
 71111 613) لعيشن) رقم) (1511

 لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1130/2022.

678I

ISDM CONSULTING

OMARI DEL SUR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيشن  ملغرب
OMARI DEL SUR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

تيفلت رقم 93  لعيشن - 71111 
 لعيشن  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41395

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (25
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. OMARI DEL SUR
و) :) لبن1ء) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 عم01  خرى).
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 71111 (- 93) لعيشن) رقم) تيفلت 

 لعيشن  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حمد  لعمر1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لعمر1 
حي  لقدس تجزئة  لشف1ق بلشك د رقم)
335) لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  حمد  لعمر1 
حي  لقدس تجزئة  لشف1ق بلشك د رقم)

335) لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1193/2022.

679I

LABELYUM

EG GROUPE SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

LABELYUM
 RUE(LIBERTE(ETG 3 APPT 5 ، 11
20000، CASABLANCA(MAROC
EG GROUPE SERVICES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 
 لبس1تين بن جدية  لط1بق  لث1لث 
 لرقم 23 - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

. 365983

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2121 11) 1رس) في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

»151.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) درهم«) (251.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2121)تحت رقم)774431.

681I

فيد بيست كشنسيلتين

YAHIA TOP DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش1ط  لشركة)

فيد بيست كشنسيلتين

حي  لسع1دة ش1رع  شال1  سم1عيل 

زنقة برك1ن رقم 11  لط1بق  الو0 ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

 YAHIA TOP DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 LOT وعنش ن  قره1  الجتم1عي

 EL(WAHDA(BLOC(D(NR 10 -

71111  لعيشن  ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 -.

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

سشبر) زيت  لغ1ز.) وتشزيع  نقل 

 1ركت.)تج1رة  ملنتج1ت  لغذ ئية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1196.

681I

aice compta

SOCOMIND
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SOCOMIND شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحمدية، 

 لحي  لصن1عي  لجنشب  لغربي تجزئة 
رقم 111 - 28811  ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.3711

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 أبريل) (17  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 لشريك  لشحيد)SOCOMIND) بلغ)
درهم وعنش ن) (2.511.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي  ملحمدية،) لحي)

تجزئة)  لصن1عي  لجنشب  لغربي 
111 - 28811) ملحمدية  ملغرب) رقم)

نتيجة 0):)حل شركة.

و حدد  قر  لتصفية ب  ملحمدية،)

 لحي  لصن1عي  لجنشب  لغربي تجزئة)
رقم)111 - 28811) ملحمدية  ملغرب.)

و عين:

و) سعيد  ملنجرة   لسيد(ة))

 2 تجزئة  ملنظر  لجميل) عنش نه( ))
 21151 ك1لفشرني1  لبيض1ء) (12 رقم)

(ة)) كمصفي)  لد ر لبيض1ء) ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)818.

682I



8503 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

2S COMPTE

سوسلمى
إعالن  تعدد  لقر ر ت

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سشسلمى »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  حطة زيز 
ش1رع  لحسن  لث1ني - 25161  بي 

 لجعد  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.125

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (25  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
طرف) إجتم1عية  ن  حصص  بيع 
 لسيد حنبلي هش1م إلى  لسيد عد0)

 ملخت1ر)
قر ر رقم)2):) لذ1 ينص على  1يلي:)
كمسير) عد0  ملحت1ر  تعيين  لسيد 

 ش1رك ث1ني للشركة
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
تغير  لشكل  لق1نشني للشركة)  1يلي:)
:شركة ذ ت  سؤولية  حدودة)  ن)
ذ ت  لشريك  لشحيد إلى شركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة)
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  6:) لذ1  رقم) بند 
هش1م) حنبلي  -1) لسيد   1يلي:)
عد0) -2 لسيد  درهم) (421111:

 ملخت1ر:421111)درهم)
بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)
-1) لسيد حنبلي هش1م):4211)حصة)
عد0  ملخت1ر:) -2 لسيد  إجتم1عية)

4211)حصة إجتم1عية
بند رقم)13:) لذ1 ينص على  1يلي:)
ب.و.رقم) حنبلي  -) لسيد  (:  لتسير)
عد0  ملخت1ر) -) لسيد  (IA41231
ب.و.رقم)QA43976)-) لسيد  لعلش1)

. QA24114(عبد  لرحم1ن ب.و.رقم

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 لشكل  لق1نشني للشركة):شركة ذ ت)

 سؤولية  حدودة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 27 بت1ريخ) ب1بي  لجعد   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)12.
683I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

MOSLIH CONSEIL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
MOSLIH CONSEIL شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ق1 ة 

 لضحى 1 عم1رة  لف 81 رقم 21 ع 
س  لد ر  لبيض1ء - 21253  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.239417

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 أبريل) (19 في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
 MOSLIH ذ ت  لشريك  لشحيد)
 11.111 رأسم1له1) CONSEIL) بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 
81)رقم) 1)عم1رة  لف)  ق1 ة  لضحى)
 21253 (- س  لد ر  لبيض1ء) ع  (21
 لد ر  لبيض1ء) ملغرب نتيجة 0):)عدم)

تحقيق  لهدف.
ب  ق1 ة) حدد  قر  لتصفية  و 
 21 رقم) (81 عم1رة  لف) (1  لضحى)
21253) لد ر) (- ع س  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة)) يشب  صلح و عنش نه( ))
رقم) (81 1)عم1رة  لف)  ق1 ة  لضحى)
21)ع س  لد ر  لبيض1ء)21253) لد ر)
 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

:) ق1 ة) ب1لتصفية)  لشث1ئق  ملتعلقة 

ع) (21 رقم) (81 1)عم1رة  لف)  لضحى)

س  لد ر  لبيض1ء

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822727.

684I

MAKLA DISTRIBUTION SARL

 MAKLA ماكال ديستريبسيون

DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

MAKLA DISTRIBUTION SARL

 ZONE INDUSTRIELLE

 GZENAYA(LOT 312 RDC

 TANGER ، 90090، TANGER

MAROC

 MAKLA 1كال ديستريبسيشن 

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 

 لصن1عية كزن1ية رقم 312  لط1بق 

 الر�شي طنجة - 91191 طنجة 

 ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.51811

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

2121)تم تعيين) 31)دجنبر)  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) جديد   سير 

 ملسعشد1  صطفى كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)252985.
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STE FIDU-LIDOU SARL

S.AFRAH EL-MALIH

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

S.AFRAH EL-MALIH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 11 

 لط1بق  لسفلي زنقة 4 بلشك ب حي 

و د ف1س - 31111 ف1س  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.59997

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 أبريل) (13  ملؤرخ في)

ذ ت) شركة  (S.AFRAH EL-MALIH

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 81.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 

درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم)

بلشك ب) (4 11) لط1بق  لسفلي زنقة)

ف1س  ملغرب) (31111 (- حي و د ف1س)

نتيجة لغي1ب نش1ط  لشركة.

و عين:

 لسيد(ة))حمزة لشهب و عنش نه( ))

بلشك أ  ملرجة و د ف1س) (1 زنقة) (16

(ة)) كمصفي) ف1س  ملغرب  (31111

للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

 11 وفي رقم) (2122 أبريل) (13 بت1ريخ)

بلشك ب حي) (4  لط1بق  لسفلي زنقة)

و د ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1962/022.
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CABINET JURIDIQUE BNIAICH

VEIGA LOCATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 239

 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

21211،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

VEIGA LOCATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 التف1ق  لرقم 26  لط1بق  لسفلي 

ليس1سفة - 21231  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

537657

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 VEIGA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.LOCATION

ت1جير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

26) لط1بق  لسفلي)  التف1ق  لرقم)

21231) لد ر  لبيض1ء) (- ليس1سفة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 2.511 (: وس1ط)  لسيد  يشب 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 2.511 (: رشيد)  لسيد  لز كر1 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) وس1ط   لسيد  يشب 
 2 13) لشقة) 2) لعم1رة)  لبركة م س)
21211) لد ر لبيض1ء)  لحي  لحسني)

 ملغرب.
عنش نه( )) رشيد  ت1زكر1   لسيد 
 7 41) لعم1رة) س) م  ري1ض  اللفة 
21211) لد ر لبيض1ء)  123  لشقة)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سه1م  وس1ط   لسيدة 
 2 13) لشقة) 2) لعم1رة)  لبركة م س)
21211) لد ر لبيض1ء)  لحي  لحسني)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 23 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)-.
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BELGO CAR بيلݣو كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BELGO CAR بيلݣش ك1ر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي جميلة 
5 زنقة 118 رقم 24 ق ج - 21571 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

527329
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
بيلݣش) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.BELGO CAR(ك1ر
كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق).
 5 عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)جميلة)
زنقة)118)رقم)24)ق ج)-)21571) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 2.511 (:  لسيد  لشقروني سليم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 2.511 (:  لسيد  د  سعشد هش1م)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لشقروني سليم عنش نه( ))

بلجيك1)1)بروكسيل بلجيك1.

 لسيد  د  سعشد هش1م عنش نه( ))

بلجيك1)1)بروكسيل بلجيك1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  لشجر1   ين 

158) حج  لجيش  مللكي ط1بق)4)رقم)

415 21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

دجنبر)2121)تحت رقم)816381.
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ACCOUNTING(&(CONSULTING(COMPANY

BAMBI CALL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 ك1تب  ملدينة 3، زنقة أصيال، 

 لط1بق  لخ1 س،  كتب رقم 65، 

أطلس  ملدينة  لجديد - ف1س. ، 

31111، ف1س  ملغرب

BAMBI CALL SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 32 

ش1رع 218 عين ق1دوس حي  ملصلى - 

ف1س. - 31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72371

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BAMBI(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.CALL SARL

إد رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ر كز  التص01  له1تفي)(كش0 سنتر)..
 32 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

218)عين ق1دوس حي  ملصلى)-) ش1رع)

ف1س.)-)31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (:  لسيد أحمد بشير  حمد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد أحمد حسين  حمد):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بشير  حمد) أحمد   لسيد 

عنش نه( ))18)عم1رة غيتة  لط1بق)13 

برد هللا ف1س)31111)ف1س  ملغرب.

حسين  حمد) أحمد   لسيد 

زنقة) حي  لحسني  (19 عنش نه( ))

ف1س) عين  لشقف  طريق   لتع1رف 

31111)ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشير  حمد) أحمد   لسيد 

عنش نه( ))18)عم1رة غيتة  لط1بق)13 

برد هللا ف1س)31111)ف1س  ملغرب

حسين  حمد) أحمد   لسيد 

زنقة) حي  لحسني  (19 عنش نه( ))

ف1س) عين  لشقف  طريق   لتع1رف 

31111)ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1910/2022.
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ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

مادو ووركس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 1دو ووركس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 13 ش1رع 
 حمد  ملج1طي  ق1 ة  اللب  لط1بق 
1 رقم 8  ملع1ريف  لبيض1ء - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541511
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (19
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
:) 1دو) تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

ووركس.
جميع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
أعم01  لنج1رة  ن  لخشب و ملعدن)

و ألملنيشم.
13)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 حمد  ملج1طي  ق1 ة  اللب  لط1بق)
1)رقم)8) ملع1ريف  لبيض1ء)-)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  لسفعي عبد  لعزيز):)331 
حصة بقيمة)33.111)درهم للحصة).

 لسيد  لسفعي عبد  لكريم):)331 
حصة بقيمة)33.111)درهم للحصة).
 لسيد  لسفعي عمر):)341)حصة)

بقيمة)34.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لعزيز)  لسيد  لسفعي 

عنش نه( ))تجزئة لين1 زنقة)3)فيال)159 

 21111 سيد1  ش ن  لد ر  لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

عبد  لكريم)  لسيد  لسفعي 

و) يعقشب  ملنصشر  ز وية  عنش نه( ))

 شال1 عبد  لحفيظ عم1رة ب  لشقة)

14111) لقنيطرة) 24 لقنيطرة)

 ملغرب.

عنش نه( )) عمر   لسيد  لسفعي 

سيد1) (159 فيال) (3 تجزئة لين1 زنقة)

21111) لد ر)  ش ن  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لعزيز)  لسيد  لسفعي 

عنش نه( ))تجزئة لين1 زنقة)3)فيال)159 

 21111 سيد1  ش ن  لد ر  لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب

عنش نه( )) عمر   لسيد  لسفعي 

سيد1) (159 فيال) (3 تجزئة لين1 زنقة)

21111) لد ر)  ش ن  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822284.
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2S COMPTE

أنماس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

2S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

أنم1س شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز بني 

بت1و - 25252 أبي  لجعد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

559

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)أنم1س.

 1- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الشغ01  ملختلفة

-2 لتج1رة

-3 لتشجير.

:) ركز بني) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بت1و)-)25252)أبي  لجعد  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  لشه1بي  شلشد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  لشه1بي  شلشد 

أبي  لجعد) (25252 بت1و) بني   ركز 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  لشه1بي  شلشد 

أبي  لجعد) (25252 بت1و) بني   ركز 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1بي  لجعد   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)13.
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 ألست1ذ  حمد بن عبد  لجليل

SALON DE THE VERTO
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)( ألشخ1ص)

 ملعنشيشن)
عقد تسيير حر ألصل تج1ر1
 SALON DE THE VERTO

بمقت�شى عقد  شثق  ؤرخ قي)31 
 SALON 2122)أعطى شركة)») ين1ير)
«ش.م.م  ملسجل) (DE THE VERTO
ب1ملحكمة) (39841 ب1لسجل  لتج1ر1)
حق  لتسيير  لحر) بف1س   لتج1رية 
لألصل  لتج1ر1  لك1ئن ب)17،)تجزئة)
 31151 (- بنسشدة)  ملنظر  لجميل،)
ف1س  ملغرب لف1ئدة  لسيد  لحسن)
 11 سنة تبتدئ  ن) (1  ص1بر1 ملدة)
ين1ير) (31 في) تنتهي  و  (2122 فبر ير)
قيمته) شهر1  2123) ق1بل  بلغ 

17.111,11)درهم.
693I

 ورو  فريك إكسبير

KECH CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير تسمية  لشركة

 ورو  فريك إكسبير
رقم 256 ش1رع  إلدري�شي، تجزئة 
صشفي1  لشردة، ت1ركةـ ـ  ر كش ، 

41111،  ر كش  ملغرب
KECH CAR شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  الجتم1عي  مللكية 
 ملسم1ة »ملتشنة A-67 عم1رة 2 

 لط1بق  لسفلي  حل رقم 67  زده1ر 
 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

119919
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تغيير) (2122 18) 1رس)  ملؤرخ في)
 »KECH CAR« تسمية  لشركة  ن)

. »NOUHA LUX CARS«(إلى
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)4586.
694I
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A&E(Consulting

MIZAN ALUMINIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

A&E(Consulting

 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE(EL(WIFAK 1

 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA(CASA ، 20660،

CASABLANCA MAROC

MIZAN ALUMINIUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لزبير 
رقم 21 إ  اللفة  لد ر  لبيض1ء - 

21661  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

498149

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 17) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MIZAN ALUMINIUM

تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

تصدير و ستر د  الليمنيشم.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  لزبير)
(- إ  اللفة  لد ر  لبيض1ء) (21 رقم)

21661) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

711)حصة) (:  لسيد  ن1س سليك)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 311 (:  لسيد  سم1عيل  لي�شي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سليك   لسيد  ن1س 
 ق1 ة  لزهشر ع)2)ش)232)ز وية ش1رع)
 لد خلة و  لقدس عين  لشق)21451 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد  سم1عيل  لي�شي عنش نه( ))
 ق1 ة نشر ك1ليفشرني1 عم1رة أ2)ط1بق)
21451) لد ر) عين  لشق) (3 شقة) (4

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سليك   لسيد  ن1س 
 ق1 ة  لزهشر ع)2)ش)232)ز وية ش1رع)
 لد خلة و  لقدس عين  لشق)21451 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
 لسيد  سم1عيل  لي�شي عنش نه( ))
 ق1 ة نشر ك1ليفشرني1 عم1رة أ2)ط1بق)
21451) لد ر) عين  لشق) (3 شقة) (4

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2121)تحت رقم)-.
695I

 كتب  لحس1ب1ت  1لكي

METRE CONSEILS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة
 كتب  لحس1ب1ت  1لكي

291 ش1رع  لكر  ة  نفلشر1 ف1س ، 
31111، ف1س  ملغرب

METRE CONSEILS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 171 
تجزئة فرح بن سشدة - 31111 ف1س 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.57615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
METRE CONSEILS) بلغ رأسم1له1)
وعنش ن  قره1) درهم  (42.111
تجزئة فرح بن) (171  إلجتم1عي رقم)
ف1س  ملغرب نتيجة) (31111 (- سشدة)

عدم وصش0  الهد ف  ملسطرة) (: (0

للشركة.

و حدد  قر  لتصفية ب رقم)171 
31111)ف1س) تجزئة فرح بن سشدة)-)

 ملغرب.)
و عين:

و) سمير  ملعظم   لسيد(ة))
فروتشن) (31621 فرنس1) عنش نه( ))

فرنس1 كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1967/022.

696I

A&E(Consulting

AMZ INOX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

A&E(Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE(EL(WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA(CASA ، 20660،
CASABLANCA MAROC

AMZ INOX شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 45 ش1رع 
عبد  لق1در  فتق1ر ط1بق  لث1ني شقة 

4  لد ر  لبيض1ء - 21111  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
511745

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 يشليشز) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AMZ (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.INOX
تج1رة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

,تج1ر  عد ت  نزلية.
45)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
عبد  لق1در  فتق1ر ط1بق  لث1ني شقة)
21111) لد ر) (- 4) لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: رص1د1) هش1م   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) رص1د1  هش1م   لسيد 
حي  ملسيرة)3)زنقة)78)رقم)2) لبيض1ء)

21451) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) رص1د1  هش1م   لسيد 
حي  ملسيرة)3)زنقة)78)رقم)2) لبيض1ء)

21451) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

يشليشز)2121)تحت رقم)-.
697I

 كتب  ملح1سبة

طرنس تائب محمد
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 كتب  ملح1سبة
طريق  لعر ئش عم1رة أجعشن رقم 
7  لط1بق  لث1ني  لقصر  لكبير ، 
92151،  لقصر  لكبير  ملغرب

طرنس ت1ئب  حمد شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد(في طشر  لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لعروبة  جمشعة ج ش1رع 6 رقم 6 
 كرر  لقصر  لكبير - 92151  لقصر 

 لكبير  ملغرب
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.551
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تقرر) (2122 31) 1رس) في)  ملؤرخ 
ذ ت  سؤولية  حدودة) حل شركة 
ت1ئب) طرنس  ذ ت  لشريك  لشحيد 
 حمد  بلغ رأسم1له1)111.111)درهم)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لعروبة)
6) كرر) رقم) (6 ش1رع) ج   جمشعة 
 لقصر  لكبير)-)92151) لقصر  لكبير)

 ملغرب نتيجة 0):)حل  لشركة).
حي) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
 6 رقم) (6  لعروبة  جمشعة ج ش1رع)
 كرر  لقصر  لكبير)-)92151) لقصر)

 لكبير  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  لت1ئب 
ج) حي  لعروبة  جمشعة  عنش نه( ))
6) كرر  لقصر  لكبير) رقم) (6 ش1رع)
92151) لقصر  لكبير  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)112.

698I

 كتب  لحس1ب1ت  1لكي

HT MATERIAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 كتب  لحس1ب1ت  1لكي
291 ش1رع  لكر  ة  نفلشر1 ف1س ، 

31111، ف1س  ملغرب
HT MATERIAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تع1ونية 

 الزده1ر طريق ر س  مل1ء عين 
 لشقف - 31111 ف1س  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.45169

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) HT MATERIAUX) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (11.111
طريق) تع1ونية  الزده1ر   إلجتم1عي 
 31111 (- عين  لشقف) ر س  مل1ء)
بلشغ) عدم  (: (0 نتيجة  ف1س  ملغرب 

 الهد ف  ملسطرة للشركة.
و حدد  قر  لتصفية ب تع1ونية)
 الزده1ر طريق ر س  مل1ء)عين  لشقف)

- 31111)ف1س  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) لط1لب  بش  رو ن 
13) ق1 ة) بنزرت) ش1رع  عنش نه( ))
 31111  2 س1يس  لزهشر) حد ئق 

ف1س  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1939/022.
699I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

شاكر لال سفا ر
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS
 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC
ش1كر لال سف1 ر شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 
طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 14 
 ق1  ة  لنسيم  لط1 بق  لت1ني زنقة 

 1رينش حي  لشف1ء  لت1ني طريق صفرو 
ف1س. - 31111 ف1س.  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.63163

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
2122)تقرر حل) 16)فبر ير)  ملؤرخ في)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)
 لشريك  لشحيد ش1كر لال سف1 ر  بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
14) ق1  ة) رقم)  قره1  إلجتم1عي 
 لنسيم  لط1 بق  لت1ني زنقة  1رينش)
حي  لشف1ء) لت1ني طريق صفرو ف1س.)
- 31111)ف1س.) ملغرب نتيجة 0):)عد)

م  لنش1 ط).
 14 و حدد  قر  لتصفية ب رقم)
 ق1  ة  لنسيم  لط1 بق  لت1ني زنقة)
 1رينش حي  لشف1ء) لت1ني طريق صفرو)

ف1س.)-)31111)ف1س.) ملغرب.)
و عين:

 لسيد(ة)) حمد ش1كر و عنش نه( ))
رقم)14) ق1  ة  لنسيم  لط1 بق  لت1ني)
زنقة  1رينش حي  لشف1ء) لت1ني طريق)
ف1س.) ملغرب) (31111 ف1س.) صفرو 

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
13) 1رس) بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1164/2022.

711I

MEDNA TECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

رقم 22 حي  لسع1دة ، 13111، 
بشزنيقة  ملغرب

MEDNA TECH شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي و د 
 لدهب رقم 95  ج 1 - 13111 

بشزنيقة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7491

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MEDNA TECH
أعم01) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

بن1ء)و  صالح
-) عم01  لسب1كة و  لكهرب1ء

-)بيع شر ء)تد و0 ملش د  لسب1كة و)
 لكهرب1ء.

و د) حي  (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 13111  -  1 95) ج) رقم)  لدهب 

بشزنيقة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  حمد ح1ضر):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة ن1دية ص1ريح):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ح1ضر   لسيد  حمد 
 11111  71 دو ر  لد يمة  لرقم)

 لصخير ت  ملغرب.
عنش نه( )) ص1ريح  ن1دية   لسيدة 
 11111  95 رقم) تجزئة  لكشثر 

 لصخير ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ح1ضر   لسيد  حمد 
 11111  71 دو ر  لد يمة  لرقم)

 لصخير ت  ملغرب
عنش نه( )) ص1ريح  ن1دية   لسيدة 
 11111  95 رقم) تجزئة  لكشثر 

 لصخير ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) سليم1ن  ببن   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)192.

711I
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AUDIT LAW FIRM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

رقم 22 حي  لسع1دة ، 13111، 

بشزنيقة  ملغرب

AUDIT LAW FIRM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 11 

 لط1بق  ألو0  ق1 ة سلشى رقم 

26 ش1رع  لجيش  مللكي - 13111 

 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31435

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AUDIT(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.LAW FIRM

(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ستش1ر ت في  لتدبير

-) ستش1ر ت ق1نشنية

-)تةطين  لشرك1ت.
رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

11) لط1بق  ألو0  ق1 ة سلشى رقم)

 13111 (- ش1رع  لجيش  مللكي) (26

 ملحمدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 331 (: سطيالت) ط1رق   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

331)حصة) (:  لسيد يشنس صدقي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

341)حصة) (:  لسيد هش1م بن1ر1)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد هش1م بن1ر1 عنش نه( ))رقم)
بشزنيقة) (13111 حي  لسع1دة) (22

 ملغرب.
عنش نه( )) صدقي  يشنس   لسيد 
 13111  8 رقم) (36 عم1رة) حي  لشف1ء)

 ملحمدية  ملغرب.
 لسيد ط1رق سطيالت عنش نه( ))
بشزنيقة) (13111 حي  لري1ض) (868

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد هش1م بن1ر1 عنش نه( ))رقم)
بشزنيقة) (13111 حي  لسع1دة) (22

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) سليم1ن  ببن   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)819.
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STE(MOGH(NÉGOCE

STE MOGH NÉGOCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE(MOGH(NÉGOCE
حي  ملسجد بدون رقم ، 87211، 

بيشكرى  ملغرب
STE(MOGH(NÉGOCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 
 ملسجد بدون رقم - 73111  لد خلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
21415

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MOGH(NÉGOCE

غرض) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب وفي  لخ1رج هش):)

( ري1ج)) ب1ئعي  ألسم1ك) نش1ط 

وبيع  ألسم1ك  لط1زجة) وشر ء)

وبيع جميع  نتج1ت) و ملجمدة.)شر ء)

 ملأكشالت  لبحرية)-) ستير د وتصدير)

جميع  نتج1ت  ملأكشالت  لبحرية.

 لتج1رة  لع1 ة

 ستير د و تصدير

تشريد وتركيب  ملش د و ملعد ت

أعم01  ختلفة

 لتنظيف و لنظ1فة

نقل  ملنتج1ت) نقل  ألسم1ك.)

لحس1ب) نقل  لبض1ئع   لزر عية.)

 لغير)،)نقل  ألفر د لحس1ب  لغير

وصي1نة  ملس1ح1ت) حر سة 

 لخضر ء

شر ء)وبيع  ملالبس

لش زم) (- تسشيق  نتج1ت غذ ئية)

-) عم01) سي1حي) نش1ط  (-  كتبية)

(- كهرب1ء) (- (PVC نج1رة) (- ده1ن1ت)

سب1كة

 لبن1ء)و لهندسة  ملدنية.

لعب) ،) ن1طق  ترفيهي) نش1ط 

 ألطف01

نقل  حلي) (، تمشين) (،  تعهدون)

ودولي

أعم01  تنشعة أو إنش1ء ت

لش زم و عد ت  تنشعة

وحفر)  عم01  النش1ء ت  لع1 ة 

 الب1ر

و ملب1ني) أعم01  لهندسة  ملدنية 

 لسكنية و لصن1عية وأعم01  لحفر)
و لطرق)  لع1 ة.) لصرف  لصحي 
و لطرق) و لشبك1ت  ملختلفة 

وإ د د ت  ملي1ه و لكهرب1ء)و له1تف)؛

في  لهي1كل) أعم01  لنج1رة 

 لخشبية أو  ملعدنية أو  أللش نيشم أو)

 لبالستيكية أو  ملعدنية أو  لخشبية)؛

و لسفع  لر لي) أعم01  لده1ن 

و لتزجيج)؛

شبكة  لطرق و ملتنشعة)( لكهرب1ء)

و ي1ه  لشرب) و لصرف  لصحي 

و له1تف))؛

(، ( لجسشر) إنج1ز  ألعم01  لفنية)

(، ،) ألحش ض) أبر ج  ملي1ه) (،  ملج1ر1)

إلخ).

(، ( لرصف) تنسيق  لحد ئق)

 لرصف)،) لغرس)،) لر1)،)إلخ))؛

أنش عه1) بجميع  أعم01  لهدم 

وأعم01  لحفر و لتسشية

نظ1م) وتركيب   لصرف  لصحي 

 ع1لجة  ي1ه  لصرف  لصحي

أنش ع  لبالط) جميع  أعم01 

و لبالط و ألسالك

و لطحن) أعم01  لخر طة 

و لتركيب و مليك1نيكية و لهيدروليكية)

أعم01  إلصالح  لخ1صة) وجميع 

ب1آلالت  لزر عية و مليك1نيكية)؛

جميع أعم01  لحديد و إلنش1ء ت)

 ملعدنية)،) لهي1كل  ملعدنية)،) لغالي1ت)

،) ألن1بيب)،) ألقف01 و ملسبك)؛

جميع  ه1م  لطب1عة

شبكة  ي1ه) وصي1نة  تركيب 

 لشرب و لكهرب1ء

و لتركيب) أعم01  لسب1كة 

 ملتنشعة

(، جميع أعم01  لبن1ء)،)و لسب1كة)

و ألن1بيب)،)و ألسطش ن1ت)،)و لحفر)،)

(، ،)و ملس1حة) ،)و لخرس1نة) و لرصف)

وتصميم  ملب1ني)؛

جميع أعم01  لعز0  مل1ئي و لطالء)

و ألسقف  ملستع1رة

و ألدو ت  لصحية)  ألجهزة 

و لصن1بير

ذ ت  لجهد)  ألعم01  لكهرب1ئية 

 ملنخفض و ملتشسط)))و لع1لي

(، لكهرب1ئية) أعم01  لتركيب1ت  

و إلن1رة) (، هرب1ء) ك و ل (، و إلصالح1ت)

ونظ1م إش1ر ت) (،  لع1 ة أو  لخ1صة)

 لتق1طع1ت)؛

وتركيب) أنظمة  لحريق  تركيب 

 ألنظمة  ملنزلية و لصن1عية.
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و أل ن) نظ1م  إلنذ ر  تركيب 
وتركيب  ملحشالت و حط1ت  لتشزيع

تركيب شبك1ت  لكمبيشتر و له1تف
 التص1الت  لسلكية و لالسلكية)،)

وتركيب أنظمة  لر ديش  ملحمشلة
(، ،) لضخ  لصن1عي)  لر1  لصغير)

 لتنقيب عن  ملي1ه ب1لكهرب1ء
صي1نة  ألنظمة  لكهرب1ئية)( ملب1ني)

و لصن1ع1ت)
شبك1ت) وتركيب  عد ت  تشريد 
 إلن1رة  لع1 ة ذ ت  لجهد  ملتشسط)))

و ملنخفض
 ملعد ت  ملتنشعة وأعم01  لتطشير

تسشية  ألرض وحفر  ألحش ض
جميع أنش ع  إلد رة و لتع1قد  ن)

 لب1طن
جميع أعم01  لحر جة

 لنقل  لخ1ص  لجم1عي)
لألشخ1ص.

أنش ع) لجميع  حض1نة  نتجة 
 لعرب و لزهشر وغيره1

أعم01  لبستنة و لتشجير وتنسيق)
 لحد ئق

تصنيع  لبكر ت) أعم01  لدفيئة:)
،)و لء) لخط1ف1ت)،)ووضع  لفرش1ة)
(، وتشزيع  لبكر ت) (، وعمل  لثقشب)

ووضع بكر ت  لر1 و لخيشط.
أعم01) (،  لتصشير  لحر ر1)

 لتجريد و لتركيب
تركيب نظ1م  لر1  ملشضعي
تشريد وبيع  ملش د  لزر عية

 ستير د وتسشيق  عد ت  لر1
 عد ت  لتنقيط للمس1ح1ت

 عم01 تر بية  لحشض و لخن1دق
وتركيب  ش د  لتكسية) تشريد 

 ألرضية و ألرضية
 عد ت ضخ  ملي1ه وإصالحه1

أعم01  لصي1نة) بجميع   لقي1م 
و لخد 1ت وتطهير  ملب1ني و إلنش1ء ت)

وبلشرة  لتربة.
 ألعم01  ملنزلية وتنظيف وصي1نة)

 ملب1ني  لع1 ة و لخ1صة
جميع) تسشيق  أو  تطهير  أو  إب1دة 
غيره1  ن) أو   ملبيد ت  لحشرية 
(، ب1لنش1ط) ذ ت  لصلة   ملنتج1ت 

وكذلك  ملعد ت ذ ت  لصلة

أو  لرخ1م) أنش ع  لجبس  جميع 
ً
 لحديث أو  ملشغش0 يدوي1

تطشير  ملس1ح1ت  لخضر ء)و ع1دة)
تشجير وحفر  لنب1ت1ت وزرع  لنب1ت1ت

(، عن  لغير) ني1بة  نقل  لبض1ئع 
 لنقل  لشطني و لدولي

(، ،) خبز) ك1فيتري1) (، خد ة تمشين)
 عجن1ت)،) حتف1الت)،)تأجير  ملش د)،)

تنظيم  ملؤتمر ت و لفع1لي1ت
وإ د د ت) (،  للش زم  ملدرسية)
(، و ملشسيقى) و عد ت  لصشت 

و للش زم و ملعد ت  لري1ضية
(،  عد ت  لتشغيل  آللي للمك1تب)
بيع وشر ء) ملعد ت و للش زم  ملكتبية)

وتكنشلشجي1  ملعلش 1ت
و لكهرب1ئية)  ملعد ت  مليك1نيكية 

 لهيدروليكية
وبيع  ملعد ت و ش د  لبن1ء) شر ء)

و عد ت  لحفر و لتشريد ت  لع1 ة
للمستشفي1ت)  ملعد ت  لع1 ة 

 لع1 ة أو  لخ1صة
 عد ت وأدو ت  لصيدلية  لع1 ة)
(، و ش د  لبن1ء) ،) عد ت  ،) ألجهزة)
 ألدو ت  لصغيرة)،) لطالء)،) لخشب)
أدو ت) (، ،) لكهرب1ء) ،) لسب1كة)

و عد ت  لصيد
قطع غي1ر وزيشت تشحيم وإط1ر ت)
وديكشر ت و البس) و ش د  حتف1لية 
و ش د) ع1م  وأث1ث  وأدو ت  نزلية 
وزر عية.) عد ت) نب1تية  و عد ت 

و نتج1ت  لنظ1فة و لصي1نة
أجهزة  إلش1ر ت) وتركيب  تشريد 
وجميع أنش ع  إلش1ر ت وبيع وتركيب)
أجهزة  لتكييف و له1تف و التص1الت
أجهزة  لتكييف) تركيب 

و لكمبيشتر و له1تف و التص1الت
و لبصرية)  ملعد ت  لسمعية 

و ملشسيقى و عد ت  لصشت
تشغيل وإنش1ء)وإد رة  ملعسكر ت)
وأ1) و لبن1غل  و ملشتيالت  و لنز0 

نش1ط سي1حي آخر
ت1جر ع1م)،) ستير د وتصدير جميع)
أو) و ألصن1ف  لطبيعية   ملنتج1ت 
 ملصنعة  ملغربية أو  ألجنبية وجميع)
به1  ن) و ملنتج1ت  ملصرح   ألصن1ف 

قبل الئحة  لجم1رك  ملغربية

أو) ،) ستقب01  و إلق1 ة)  لفن1دق 
وإنش1ء) تشغيل  (، عرض  ألحد ث)
و لفن1دق) وإد رة  ش قع  ملعسكر ت 
و ملشتيالت و لبن1غل وتشغيل وإد رة)

 قهى و طعم
(، و لعملي)  لتدريس  لنظر1 
و لتدريب  لسريع على ركشب  أل ش ج)

ب1ملعد ت و لري1ض1ت  مل1ئية  ألخرى
(، و لعملي)  لتدريس  لنظر1 
(... في  لعربة) و لتدريب  لسريع 
وقش رب  لك1ي1ك)  لدر جة  لشر عية 

 لشر عية
 ستير د وشر ء)وبيع وتأجير جميع)
لركشب) كش د  و  سكي  جيت   عد ت 
وتأجير) وتسشيق  و ستير د   أل ش ج 
جميع  ملعد ت  لري1ضية و الستقب01)
وسفر  لعمالء) و لتحشيالت  و لدعم 
للزي1ر ت  لثق1فية و لري1ضية وكذلك)
وجب1ت  لعمل) (، تنظيم  أل سي1ت)
و لندو ت و ملؤتمر ت و لرحالت وبيع)

 لبض1ئع في  لسشق  لحرة
و لسفن) ب1لشقشد   لتزود 
و لط1ئر ت وك1فة  لخد 1ت  لبحرية)
أنشطة) ك1فة  و م1رسة  و لجشية 
غرف) وتشغيل  وتنظيم   لتمشين 

 لحفالت.
تأجير) (، تأجير  عد ت  لحفالت)

 عد ت  لصشت
و لرسشم  ملتحركة)  لتنظيم 
و الحتف1الت) لجميع  لحفالت 
وحفالت  الستقب01 و لكشكتيالت  ثل)
حفالت  لزف1ف و الحتف1الت  لع1ئلية)
و الحتف1الت) و ملؤتمر ت  و ملؤتمر ت 
 لشطنية أو  لدولية  ع أو بدون تقديم)

 لطع1م
وتشزيع  ملنتج1ت) وبيع  شر ء)
و لفن1دق) للمجتمع1ت   لغذ ئية 

و ملط1عم و ألفر د
تنظيم  لعروض  لسي1حية)

و لترفيهية)،
وتصدير  ستحضر ت)  ستير د 
وبيع  ملنتج1ت) شر ء)  لتجميل.)
إنت1ج  ملشتل.) ستير د)  لزر عية.)

وتصدير  ملنتج1ت  لزر عية
نقل  لبض1ئع و لنقل  ملبرد.

أعم01  تنشعة وتقديم  لخد 1ت)
و ملعد ت  لثقيلة و لشخصية ووكيل)

 لشحن.
و لبرية) عملي1ت  لتر نزيت  جميع 
على  ختالف) و لجشية  و لبحرية 

أنش عه1.
وتخزين) تد و0  عملي1ت  جميع 
(، و لبض1ئع) جميع  ملش د  لغذ ئية 
ب1لش1حن1ت) عملي1ت  لنقل  وجميع 

و لجم1رك و لتخزين)؛
 لتع1قد  ن  لب1طن على أ1 نش1ط)
أو  ستخد م) يتطلب تدخل  لعم1لة 
 عد ت صن1عية أو زر عية أو تج1رية

وبيع وتأجير جميع  ملركب1ت) شر ء)
ذلك:) لح1فالت  لصغيرة) في  بم1 
و لجر ر ت) و لش1حن1ت  و لح1فالت 

وغيره1
و لعال 1ت) تمثيل  ملنتج1ت 

 لتج1رية.
جميع  لعملي1ت) (، ع1م) وبشكل 
 ملرتبطة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
بنش1طه1 لتعزيز نمش  لشركة وتطشره1)
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 ملسجد بدون رقم)-)73111) لد خلة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة  لخليفة  لعي1�شي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيدة  لخليفة  لعي1�شي)
 12 رقم) (11 حي  لقسم) عنش نه( ))

73111) لد خلة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيدة  لخليفة  لعي1�شي)
 12 رقم) (11 حي  لقسم) ( عنش نه( )))

73111) لد خلة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 27 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)744/2022.
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FIDUCIARE IITIMANE

ECOM KENNANI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER(ETAGE(VN

FES ، 30000، FES(MAROC

ECOM KENNANI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دك1ن رقم 

112 سشق بشرني1ت بن دب1ب ف1س - 

31111 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72379

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ECOM(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.KENNANI

:) لتج1رة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 اللكترونية

 لتصدير و الستير د.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دك1ن رقم)

112)سشق بشرني1ت بن دب1ب ف1س)-)

31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: عتم1ن  لقن1ني)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عتم1ن  لقن1ني   لسيد 
غفس11) تفر نت  دو ر  لحرشية 

ت1ون1ت)34111)ت1ون1ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) عتم1ن  لقن1ني   لسيد 
غفس11) تفر نت  دو ر  لحرشية 

ت1ون1ت)34111)ت1ون1ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2182.

714I

STE CONSEIL MAROC

ESPACE MOKAWALA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
ESPACE MOKAWALA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 الر�شي ش1رع  لق1هرة درب 1 رقم 9 
تطش ن 93111 تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31325

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ESPACE MOKAWALA
تشطين) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لشرك1ت و  ألفر د.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 9 رقم) (1  الر�شي ش1رع  لق1هرة درب)

تطش ن)93111)تطش ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  زرو 0 سمير):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  لفشنتي سعيد):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سمير   لسيد  زرو 0 
ش1رع  لكشيت رقم)14 93111)تطش ن)

 ملغرب.
عنش نه( )) سعيد   لسيد  لفشنتي 
ش1رع و د سبش زنقة)2)ط)11)رقم)15 

93111)تطش ن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سمير   لسيد  زرو 0 
ش1رع  لكشيت رقم)14 93111)تطش ن)

 ملغرب
عنش نه( )) سعيد   لسيد  لفشنتي 
ش1رع و د سبش زنقة)2)ط)11)رقم)15 

93111)تطش ن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
29) 1رس)  البتد ئية بتطش ن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)923.

715I

AMGHAR MOHAMED

LEYNA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

LEYNA CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 683/2 
تجزأة إد  وقنيدف ش1رع  لشف1 حي 
 لنهضة بن صف1ر - 31111 صفرو 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
3699

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LEYNA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. CAR
كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
 2/683 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
حي) ش1رع  لشف1  وقنيدف  إد   تجزأة 
صفرو) (31111 (- بن صف1ر)  لنهضة 

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة بدو1 نسرين):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
111)حصة) (:  لسيد بدو1  حمد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: إبتس1م) بدو1   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
311)حصة) (:  لسيدة ب1د1 ن1دية)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) نسرين  بدو1   لسيدة 
579)حرف أ بن صف1ر)31111)صفرو)

 ملغرب.
عنش نه( )) بدو1  حمد   لسيد 
صفرو) (31111 تجزءة  ملنزه) (131

 ملغرب.
عنش نه( )) إبتس1م  بدو1   لسيدة 
579)حرف أ بن صف1ر)31111)صفرو)

 ملغرب.
عنش نه( )) ن1دية  ب1د1   لسيدة 
579)حرف أ بن صف1ر)31111)صفرو)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
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عنش نه( )) إبتس1م  بدو1   لسيدة 
579)حرف أ بن صف1ر)31111)صفرو)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)155/2022.

716I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CONDOMIMIUM HOTEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 ش1رع سيد1 عبد  لرحم1ن 

 لشقة 1 ، 21211،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب

CONDOMIMIUM HOTEL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 127 بيس 

ش1رع  لحسن  لث1ني  لط1بق 13 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.172817

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2121 شتنبر) (16 في)  ملؤرخ 

 CONDOMIMIUM HOTEL حل)

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

ش1رع) بيس  (127  قره1  إلجتم1عي)

 21111  -  13  لحسن  لث1ني  لط1بق)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب نتيجة لشجشد)

نش1ط) أ 1م  ستمر ر  صعشب1ت 

 لشركة)..

و عين:

و)  لسيد(ة)) لعلج  حمد  لزين 

عنش نه( ))14)تجزئة عب1بش ك1ليفشرني1)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

بت1ريخ)24)فبر ير)2122)وفي)127)بيس)

 -  13 ش1رع  لحسن  لث1ني  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822715.

717I

AMGHAR MOHAMED

COLBLANC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش1ط  لشركة)

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

COLBLANC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي 844 حي 

بشدرهم طريق  ملنز0 - 31111 صفرو 

 ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.1581

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 29) 1رس) في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

)نقل  لبض1ئع لحس1ب  لغير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (12 بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

2122)تحت رقم)237.

718I

 كتب  عيشة للحس1ب1ت و  ألستش1ر ت  لجب1ئية

RAHLEC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

 كتب  عيشة للحس1ب1ت و 

 ألستش1ر ت  لجب1ئية

حي  لسالم بلشك E رقم 22 -- سيد1 

سليم1ن ، 14211، سيد1 سليم1ن 

 ملغرب

RAHLEC شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب 
رقم 3  ق1 ة  لي1سمين رقم 25 ش1رع 

يعقشب  ملنصشر - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب .

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.61217

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد(ة))كربيع)

عبد  لعزيز كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)27)أبريل)

2122)تحت رقم)1774.

719I

GLOBAL AUDITAX

BRISK COMFORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تن1عشرت رقم 6 حي  لحرش 

 يت  لش0  نزك1ن  ملغرب، 86151، 

أيت  لش0  ملغرب

BRISK COMFORT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  لبرج 

حمد ن سيد1 بيبي  شتشكة  يت 

ب1ه1 - 87274  شتشكة  يت ب1ه1 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.22847

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)18)فبر ير)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

بيبي) سيد1  حمد ن  »دو ر  لبرج 

87274) شتشكة) (-  شتشكة  يت ب1ه1)
رقم) (1 »بلشك) إلى)  يت ب1ه1  ملغرب«)

 81111 (- حي  ال ل  يت  لش0) (347

 يت  لش0  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

14) 1رس) بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)519.

711I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

PETRO GHOMARI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

PETRO GHOMARI شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لنصر زنقة 5 رقم 24 , لسدة بن 

ديب1ن طنجة . طنجة 91111 طنجة 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

111311

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 دجنبر) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 PETRO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.GHOMARI

:) حطة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

بنزين.
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تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

بن) , لسدة  (24 رقم) (5 زنقة)  لنصر 

91111)طنجة) .)طنجة) ديب1ن طنجة)

 ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (:  لسيد  حمد  لغم1ر1)

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد  لغم1ر1 عنش نه( ))

24)طنجة) رقم) (5 تجزئة  لنصر زنقة)

91111)طنجة  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  لغم1ر1 عنش نه( ))

24)طنجة) رقم) (5 تجزئة  لنصر زنقة)

91111)طنجة  ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

دجنبر) (25 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2121)تحت رقم)12212241926.

711I

sofoget

AMRI NETTOYAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

AMRI NETTOYAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لقنيطرة 

 جمع سكني 88 غشلف عم1رة 0 64 

رقم 11 ط1بق 2 - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65113

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AMRI (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.NETTOYAGE

:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

نظ1فة

أشغ01 ع1 ة).

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) لقنيطرة)

 جمع سكني)88)غشلف عم1رة 0)64 
14111) لقنيطرة)  -  2 ط1بق) (11 رقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 411 (: فريح1ت)  لسيد  لته1 ي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيدة نج1ة بري1حي):)211)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 211 (: فريح1ت) كشثر   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 211 (: فريح1ت) سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 411 (: فريح1ت)  لسيد  لته1 ي 

بقيمة)111)درهم.

 لسيدة نج1ة بري1حي):)211)بقيمة)

111)درهم.

 211 (: فريح1ت) كشثر   لسيدة 

بقيمة)111)درهم.

 211 (: فريح1ت) سلمى   لسيدة 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لته1 ي فريح1ت عنش نه( ))

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه( )) بري1حي  نج1ة   لسيدة 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

عنش نه( )) فريح1ت  كشثر   لسيدة 

 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

 لسيدة سلمى فريح1ت عنش نه( ))
 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لته1 ي فريح1ت عنش نه( ))
 لقنيطرة)14111) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)91211.

712I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

EL GUSTO PLUS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش1ط  لشركة)

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER
 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC
EL GUSTO PLUS شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي 115,زنقة 
سيد1  حمد بن عبد هللا  لشقة 

رقم 25 طنجة طنجة 91111 طنجة 
 ملغرب .

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.119887
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 أبريل) (15 في)  ملؤرخ 
نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):
تقطيع و ع1لجة  للحشم  لحمر ء)

 لط1زجة و ملجمدة..
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (26 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3683.

713I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

DS DIGITAL AGENCY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 921

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 DS DIGITAL AGENCY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم: 2, 
زنقة عن1بية، قط1ع 1 ، حي  لري1ض - 

11111  لرب1ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159647
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 DS (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. DIGITAL AGENCY SARL
غرض  لشركة بإيج1ز):) ملعلش ي1ت)
() بر ج،) حلل،) صمم)،) ستش1ر ت)

في  ملعلش ي1ت).
 ,2 رقم:) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة عن1بية،)قط1ع)1)،)حي  لري1ض)-)

11111) لرب1ط  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
251)حصة) (:  لسيد أس1 ة سعد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 251 (:  لسيد  حمد  دريشش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) سعد  أس1 ة   لسيد 
16،)حي شب1ب،)ح 1) 4،)شقة) بلشك)

م)11111) لرب1ط  ملغرب.
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 لسيد  حمد  دريشش عنش نه( ))
غ) ن  د  بلشك  ري1ض  لسالم  تجزئة 

28811) ملحمدية  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سعد  أس1 ة   لسيد 
16،)حي شب1ب،)ح 1) 4،)شقة) بلشك)

م)11111) لرب1ط  ملغرب
 لسيد  حمد  دريشش عنش نه( ))
غ) ن  د  بلشك  ري1ض  لسالم  تجزئة 

28811) ملحمدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124111.
714I

SOCEFISC

 CENTRE D›EQUIPEMENT
AGRICOLE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

SOCEFISC
 N°33 AV(FARHAT(HACHAD(EL
 QODS(AGADIR ، 80000، agadir

maroc
 CENTRE D›EQUIPEMENT

AGRICOLE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 47 
بلشك 4  ملز ر أيت  لش0 - 86111 

 نزك1ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
26133

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 CENTRE D’EQUIPEMENT

. AGRICOLE

أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحد دة

بيع تجهيز ت و عد ت فالحية.
 47 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 86111 (- أيت  لش0) 4) ملز ر  بلشك)

 نزك1ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: عبد  لرز ق) علي  أيت   لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لرز ق) علي  أيت   لسيد 

 86111 عنش نه( )) لدشيرة  لجه1دية)

 نزك1ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لرز ق) علي  أيت   لسيد 

 86111 عنش نه( )) لدشيرة  لجه1دية)

 نزك1ن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) ب1نزك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)823.

715I

GH GLOBAL SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

رقم 22 حي  لسع1دة ، 13111، 

بشزنيقة  ملغرب

GH GLOBAL SERVICE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة رقم 

6  لط1بق  لث1ني تحزئة كشملة 1 رقم 8 

ش1رع  لحسن  لث1ني  ملغرب - 13111 

بشزنيقة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

7489

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (25

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 GH (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.GLOBAL SERVICE

غرض  لشركة بإيج1ز):) لحر سة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)شقة رقم)

6) لط1بق  لث1ني تحزئة كشملة)1)رقم)8 

ش1رع  لحسن  لث1ني  ملغرب)-)13111 

بشزنيقة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: حمزة  جديرة)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 8  لسيد حمزة  جديرة عنش نه( ))

زنقة  بر هيم  لعلمي كلم)7 511)ش1رع)

 11111  حمد  لس1دس  لسشي�شي)

 لرب1ط  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 8  لسيد حمزة  جديرة عنش نه( ))

زنقة  بر هيم  لعلمي كلم)7 511)ش1رع)

 11111  حمد  لس1دس  لسشي�شي)

 لرب1ط  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) سليم1ن  ببن   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)191.

716I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

OCEAN TRADING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
OCEAN TRADING شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 42 ش1رع 

 ملق1و ة  لط1بق 1 رقم 143 - 
21311  لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.252889

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم تحشيل) (2121 ين1ير) (22  ملؤرخ في)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
رقم) (1 ش1رع  ملق1و ة  لط1بق) (42  «
143 - 21311) لد ر لبيض1ء) ملغرب«)
إق1 ة  لبيض1ء) (VI »ش1رع  حمد) إلى)
 21311  - رقم212  (2 II) لط1بق)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)768948.
717I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
EVENT CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 6 

 حج  لبحر عين  لسبع - 21111 
 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
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تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.175683

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)18)دجنبر)2121)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

 21111 »6) حج  لبحر عين  لسبع)-)

»ش1رع) إلى)  لد ر لبيض1ء) ملغرب«)

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة)

 ملشرق)II) لط1بق)1)شقة)3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)771673.

718I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

EVENT CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 

 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.175683

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

رفع) تم  (2121 دجنبر) (18 في)  ملؤرخ 
رأسم01  لشركة بمبلغ قدره)»51.111 

إلى) درهم«) (51.111« أ1  ن) درهم«)

»111.111)درهم«)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)771673.

719I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش1ط  لشركة)

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

EVENT CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 

 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.175683

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 فبر ير) (15 في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

و ملع1 الت) ب1لتقصيط  ) لتج1رة 

 لتج1رية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819648.

721I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

EVENT CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

EVENT CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 

 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

175683

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 فبر ير) (15 في)  ملؤرخ 

 EVENT« تسمية  لشركة  ن) تغيير 

 EVA« إلى) (»CONSTRUCTION

. « SERVICES

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819648.

721I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

AQUA PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme

 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc

AQUA PLUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي أندلشس 

V زنقة 19 رقم 27 - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.116485

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تحشيل) (2121 ين1ير) (25  ملؤرخ في)

للشركة)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
 -  27 رقم) (19 زنقة) (V »أندلشس)  ن)

(« إلى) 21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب«)

ش1رع بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب)

 -  3 شقة) (1 II) لط1بق) إق1 ة  ملشرق)

21211) لد ر لبيض1ء) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)771688.

722I

CONSEIL(&(ASSISTANCE(FINANCE

AQUA PLUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش1ط  لشركة)

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE(DE(PROVINS 4éme
 ETAGE(N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca(Maroc
AQUA PLUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  الجتم1عي ش1رع 

بشركشن زنقة جعفر إبن حبيب إق1 ة 
 ملشرق II  لط1بق 1 شقة 3 - 21211 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.
تشسيع نش1ط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.116485

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 فبر ير) (18 في)  ملؤرخ 
نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):
أشغ01  ختلفة وتهيئة  ملس1ح1ت)

 لخضر ء.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)815169.

723I

CABINET OBILAT

SOLPADEL TIERRA MAROC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

CABINET OBILAT
23 زنقة ك1رنشط طنجـــة  ملغرب، 

 لر ز  لبريد1 :91111
رقم  لطلب :376255491

 SOLPADEL TIERRA MAROC
ش.ذ.م.م ذ ت  لشريك  لشحيد 
وعنش ن  قره1  الجتم1عي : ش1رع 
 لسالم ،  ق1 ة وري1غلي رقم 14 

 لط1بق  لث1 ن رقم -17 ر.ب :91111 
طنجة  ملغرب.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
 56467:

إعالن  تعدد  لقر ر ت
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2121 دجنبر) (29 بت1ريخ)

 لقر ر ت  لت1لية):

-1) لقر ر  ألو0):

 331 قرر  لشريك  لشحيد  نح)

 FRANCISCO(حصة في  لكية  لسيد

 331 و) (JAVIER CALLE SALAS

 SAUL حصة أخرى في  لكية  لسيد)

لف1ئدة) (BONANOS BAENA

تبع1) وذلك  عز لدين   لسيد  لكرتي 

ب1لجزيرة) و  ملبرم  للعقد  ملشثق 

 MARIA  لخضر ء) ن طرف  ملشثقة)

 DEL PILAR BERMUDEZ DE

بت1ريخ) (CASTRO FERNANDEZ

.23/11/2021

-2) لقر ر  لث1ني:)

ق1م  لشريك) للقر ر  ألو0  تبع1 

6و7) ن)  لشحيد بتغيير  مل1دتين رقم)

لتصبح1) للشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

على  لنحش  آلتي:

* مل1دة)6:) ملس1هم1ت

عز لدين) ق1م  لسيد  لكرتي 

نقد ) درهم  ألف  بجلب  بلغ  1ئة 

في) كمس1همته  ((111.111,11(

وضع  ملبلغ  ملذكشر) وتم   لشركة 

بصندوق  لشركة).

* مل1دة)7:)  لرأسم01)- لحصص

تم تحديد رأسم01  لشركة في  1ئة)

(111.111,11)) قسمة) درهم) ألف 

درهم) (111 1111)حصة  ن فئة)  لى)

للش حدة  حررة و  كتتبة و منشحة)

للشريك  لشحيد:) لسيد  لكرتي)

عز لدين):

عز لدين)  لسيد  لكرتي 

1111حصة

-3) لقر ر لث1لث):)

بم1 أن جميع  لحصص أصبحت)

عز لدين) في  لكية  لسيد  لكرتي 

 لذ1 أصبح  لشريك  لشحيد  لشركة)

ب1لق1نشن) ب1الحتف1ظ  ق1م هذ   ألخير 

ذ ت  ملسؤولية) للشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.

كت1بة) لدى  تم  إليد ع  لق1نشني 

بطنجة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

رقم) تحت  (2122 يت1ير) (14 بت1ريخ)

 249586

724I

MISAGROUP

CONFISERIE MAMMA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

حل شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONFISERIE MAMMA شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 61 اللة 

 لي1قشت تق1طع  صطفى  ملع1ني 

 لط1بق  لث1ني رقم 69 - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.461681

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 CONFISERIE  لشريك  لشحيد)

 111.111 MAMMA) بلغ رأسم1له1)

 61 درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي)

اللة  لي1قشت تق1طع  صطفى  ملع1ني)

 لط1بق  لث1ني رقم)69 - 21111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب نتيجة 0):)تشطيب و)

تصفية  لشركة.

اللة) (61 و حدد  قر  لتصفية ب)

تق1طع  صطفى  ملع1ني)  لي1قشت 

 لط1بق  لث1ني رقم)69) ملغرب)21111 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.)

و عين:

عبد  للطيف  لع1بد)  لسيد(ة))

زنقة و د سبش) (58 و عنش نه( )) ق1 ة)

21111) لد ر) تجزئة بشرح01 برشيد)

 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822428.

725I

MIMOFID SARL AU

RIM MARBERIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

MIMOFID SARL AU

42 حي  سرور 1 تم1رة ، 12121، 

تم1رة  ملغرب

RIM MARBERIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 LOT 10 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 RMEL RESIDENCE LIA APPT

 N°1 AIN(ATIQ(TEMARA - 12013

TEMARA  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.131719

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2122 22) 1رس) في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

 11.111« أ1  ن) درهم«) (111.111«

عن) درهم«) (111.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

24) 1رس) بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)7771.

726I

 شثق

 IMMOBILIERE

OTLEHOUMA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

 شثق

248 شـ1رع يـعـقـشب  لـمـنـصـشر إقـ1 ـة 

زينة غم1رة ب /  لـطـ1بـق  ألو0 - ، 

21211،  لد ر لبيض1ء  ملغرب

 IMMOBILIERE OTLEHOUMA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 373 

زنقة  صطفى  ملع1ني - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.535849

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 أبريل) (18 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

خــشســي) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة) (111 لـشبــيــز) ر  ــشز  أنـطــشنــيــش 

حصة) (211 أصل)  جتم1عية  ن 

(ة)) لــمــكــي  لــز و1) لف1ئدة  لسيد)

بت1ريخ)18)أبريل)2122.

خــشســي) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة) (111 لـشبــيــز) ر  ــشز  أنـطــشنــيــش 

حصة) (211 أصل)  جتم1عية  ن 

وهــيــب) بــشــرى  (ة)) لف1ئدة  لسيد)

بت1ريخ)18)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821191.

727I
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 شثق

 IMMOBILIERE

OTLEHOUMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

 شثق

248 شـ1رع يـعـقـشب  لـمـنـصـشر إقـ1 ـة 

زينة غم1رة ب /  لـطـ1بـق  ألو0 - ، 

21211،  لد ر لبيض1ء  ملغرب

 IMMOBILIERE OTLEHOUMA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 373 ، 

زنقة  صطفى  ملع1ني - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملفرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.535849

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد(ة))وهــيــب)

بــشــرى كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 13 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821191.

728I

chrono(services

SOUR AL BAIDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

chrono(services

45 زنقة عقبة بن ن1فع برشيد، 

26111، برشيد  ملغرب

SOUR AL BAIDA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لرقم 13 

 لط1بق 3 تجزئة  ليسر ش1رع  حمد 

 لخ1 س - 26111 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

16521

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 SOUR(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.AL BAIDA

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) لرقم)13 

تجزئة  ليسر ش1رع  حمد) (3  لط1بق)

 لخ1 س)-)26111)برشيد  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

عبد  للطيف)  لسيد  بر هيمي 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.

 511 (:  لسيد عم1ر1 عبد  لرحيم)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  للطيف)  لسيد  بر هيمي 

 26111 سعد) تجزئة  (89 عنش نه( ))

برشيد  ملغرب.

عبد  لرحيم) عم1ر1   لسيد 

عنش نه( ))4)تجزئة  الخشين)1) لط1بق)

2 26111)برشيد  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  للطيف)  لسيد  بر هيمي 

 26111 سعد) تجزئة  (89 عنش نه( ))

برشيد  ملغرب

عبد  لرحيم) عم1ر1   لسيد 

عنش نه( ))4)تجزئة  الخشين)1) لط1بق)

2 26111)برشيد  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2122)تحت رقم)391.

729I

Auditing(consulting(house

AYAMS DIALYSE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Auditing(consulting(house

 Immeuble(A, angle(bd(Rahal

 Meskini(et(av(lalla(Yacout ,

 6ème(étage(N°32 place(la

 victoire, Casablanca، 20520،

Casablanca Maroc

AYAMS DIALYSE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز  لهبة 

لألعم01 ، 11 ش1رع ليبرتي ،  لط1بق 

 لث1لث شقة 5 ،  لد ر  لبيض1ء أنف1 - 

21121  لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541541

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AYAMS DIALYSE

طب) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لكلى-)غسيل  لكلى

-)زرع  لكلى-)

د ء) لسكر1,)  ض1عف1ت  لكلى:)

أ ر ض جه1زية,)  رتف1ع ضغط  لدم,)

تحص,) عتال0  ملس1لك  لبشلية,)

أ ر ض ور ثية

وعالج)  لتشخيص,) ت1بعة 

 لحصي1ت  لكلشية.

غسيل  لكلى ع1لي  لتدفق

 لترشيح  لد ش1

غسيل  لكلى  ملمتد

غسيل  لكلى  لبريتشني

 الستكش1ف1ت  لكلشية  لشظيفية)

و لصرفية

 ستكش1ف  ألوعية  لد شية)

ملريض غسيل  لكلى

 لتغذية  لتطبيقية

زر عة  لكلى)  ت1بعة  تلقي 

و الستش1رة قبل  لزرع

طش رئ  لكلى.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) ركز  لهبة)

،) لط1بق) 11)ش1رع ليبرتي) (، لألعم01)

 لث1لث شقة)5)،) لد ر  لبيض1ء)أنف1)-)

21121) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة  ريم علي  وب1ن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة  ريم علي  وب1ن عنش نه( ))

58)ش1رع  شال1  سم1عيل،)شقة رقم)

21311) لد ر لبيض1ء) بلفدير) (،11

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة  ريم علي  وب1ن عنش نه( ))

58)ش1رع  شال1  سم1عيل،)شقة رقم)

21311) لد ر لبيض1ء) بلفدير) (،11

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)15146.

731I
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COMPTA MAROC CONSULTING

MR DAHBI
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 COMPTA MAROC
CONSULTING

طنجة ، 91111، طنجة  ملغرب
MR DAHBI شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي لعروبة 

ش1رع 22 رقم 8 ط1بق 1  لقصر 
 لكبير - 92151 قصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
3311

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 13) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MR (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DAHBI
غرض  لشركة بإيج1ز):)بيع و شر ء)

أغدية  ملش �شي.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي لعروبة)
ش1رع)22)رقم)8)ط1بق)1) لقصر  لكبير)

- 92151)قصر  لكبير  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  ملرينى  سم1عيل)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  ملرينى  سم1عيل عنش نه( ))
تطفت) ق  بشجدي1ن  ج   دشر  مل1ء)
قصر  لكبير) (92151  لقصر  لكبير)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  ملرينى  سم1عيل عنش نه( ))
تطفت) ق  بشجدي1ن  ج   دشر  مل1ء)
قصر  لكبير) (92151  لقصر  لكبير)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 11 بت1ريخ) ب1لقصر  لكبير   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)174.
731I

SOFICOF

 BUILD SOFTWARE OASIS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

SOFICOF
 angle(rue(ghazali(et(zeryab ,1

 apt 2 les(orangers(rabat ،
10000، Rabat(MAROC

 BUILD SOFTWARE OASIS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة رقم 
12 شقة رقم 13 ط1بق  لر بع  لز وية 

ش1رع أبط01 و زنقة و د زيز  كد 0 
 لرب1ط - 11111  لرب1ط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159719
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BUILD(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. SOFTWARE OASIS SARL
تقديم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
جميع خد 1ت تكنشلشجي1  ملعلش 1ت)
ذلك) ك1ن  سش ء) عمالئه1  لص1لح 
- لعمل) د خل  ؤسسة)  لتك1 ل 
ضرورية) تعتبر  لجميع  ملش رد  لتي 
لتصميم وإد رة وتنفيذ جميع  ش1ريع)
تكنشلشجي1) خد 1ت  و   لحشسبة 

(- وتقني1ت  ملعلش 1ت) (،  ملعلش 1ت)

و  نتج1ت) أجهزة  لكمبيشتر  تأجير 

بأوسع  ع1نيه1) ُبعد  عن   التص01 

أطر ف) لحس1ب  و  لحس1به1  لخ1ص 

ث1لثة.

و  لفنية) - لخد 1ت  للشجستية 

إد رة  لبنى  لتحتية) ب1ملعنى  لش سع 

لتكنشلشجي1  ملعلش 1ت  لث1بتة)

ب1إلض1فة) ب1ملعنى  ألوسع  و ملتنقلة 

جميع  لخد 1ت  ملتعلقة) تشفير  إلى 

تكشن  لبنى) بحيث  (، بهذه  لتعهد)

 لتحتية ق1درة على أن تكشن في  ش قع)

في  ر كز) أو  ستض1فة   ختلفة 

و) تنظيم  لح1سب  آللي   لبي1ن1ت-)

 ر كز  ملكتبية وتدريب  ملستخد ين)

هذه) في  جميع  ملستشي1ت   ن 

و  لتصدير-)  لتخصص1ت  الستير د 

بمع1لجة) جميع  لعملي1ت  ملتعلقة 

 ملعلش 1ت  ن  لنصشص و لصشر و)

إلى  لروبشت1ت) و لشس1ئط   ألصش ت 

و لتعليمية) إلى  أللع1ب  إللكترونية 

هذه  لخد 1ت) كذلك  وتشمل 

وتحليل) و لتدبير،) (، إتخ1د  لقر ر ت)

 ملعلش 1ت و الستش1رة وعمش 1 قي1م)

بكل  ملعطي1ت  لتي تس1هم في تطشير)

أنشطة  لشركة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)عم1رة رقم)

12)شقة رقم)13)ط1بق  لر بع  لز وية)

زيز  كد 0) و د  زنقة  و  أبط01  ش1رع 

 لرب1ط)-)11111) لرب1ط  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 BUILD SOFTWARE  لشركة)

 L-5611 عنش نه( )) (SARL

 MONDORF LES BAINS, 25

 AVENUE DES BAINS R.C.S.S.

 LUXEMBROURG 5611

 MONDORF-LES BAINS

.LUXEMBOURG

MR JAN VEYT)عنش نه( ))  لسيد)
 LOT AIN EL HAYAT 1 N° 429
SKHIRAT 11111) لصخير ت)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
MR JAN VEYT)عنش نه( ))  لسيد)
 LOT AIN EL HAYAT 1 N° 429
SKHIRAT 11111) لصخير ت)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124177.

732I

NOBLACTION

 ATELIER MALAK AMLOUL
D›ARCHITECTURE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقشب  ملنصشر إق1 ة  أل يرة 
3  لط1بق  ألو0 رقم 15، 41111، 

 ر كش  ملغرب
 ATELIER MALAK AMLOUL

D›ARCHITECTURE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  مللك 

 ملسمى لي1 18 ثكنة  لغش0 عم1رة 83 
 لط1بق 2 شقة رقم 9 جليز - 41111 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
124929

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
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عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 ATELIER MALAK AMLOUL

.D’ARCHITECTURE

هندسة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 عم1رية.

:) مللك) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ملسمى لي1)18)ثكنة  لغش0 عم1رة)83 

 لط1بق)2)شقة رقم)9)جليز)-)41111 

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة  الك   لش0)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيدة  الك   لش0 

16) لنخيل) س) (1 حد ئق  لنخيل د)

 لشم1لي)41111) ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيدة  الك   لش0 

16) لنخيل) س) (1 حد ئق  لنخيل د)

 لشم1لي)41111) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135163.

733I

NOBLACTION

ELITE ONE COMPANY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقشب  ملنصشر إق1 ة  أل يرة 

3  لط1بق  ألو0 رقم 15، 41111، 

 ر كش  ملغرب

ELITE ONE COMPANY شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي فض1ء 

زنيت لألعم01 نهج  سلم تجزئة بشك1ر 

 لط1بق  لث1لث شقة 14 ب1ب دك1لة - 

41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124955

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ELITE (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.ONE COMPANY

:) الستر د) بإيج1ز) غرض  لشركة 

و لتصدير)

 ملع1 الت  لتج1رية.

فض1ء) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

زنيت لألعم01 نهج  سلم تجزئة بشك1ر)

14)ب1ب دك1لة)-)  لط1بق  لث1لث شقة)

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد بن عبد  لرحمن بن)

 111 بقيمة) حصة  (1.111 (:  لعقيل)

درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لرحمن) بن   لسيد  حمد 

بن  لعقيل عنش نه( )) ململكة  لعربية)

****) لسعشدية  ململكة)  لسعشدية)

 لعربية  لسعشدية.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  لرحمن) بن   لسيد  حمد 

بن  لعقيل عنش نه( )) ململكة  لعربية)

****) لسعشدية  ململكة)  لسعشدية)

 لعربية  لسعشدية

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135183.

734I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HIERO PLUS CIMENT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

HIERO PLUS CIMENT شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

سيد1  لشفي جم1عة عين شقف - 

31111 ف1س  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.51625

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 22) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

خشاللي) علي  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (511

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.111

 22 بت1ريخ)  لح1ج  حمد  لعزوز1 

 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2254/022.

735I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RIAD LES TROIS COURS
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج1ر1)

( ألشخ1ص  ملعنشيشن)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج1ر1
RIAD LES TROIS COURS

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
 RIAD LES TROIS COURS لشركة)
 لك1ئن  قره1  الجتم1عي ب):)11, 11)و)
12)درب  لحمرية ب1ب دك1لة)-)41111 
أبريل) (31 في)  ر كش  ملغرب  ملؤرخ 

2121)تقرر  1يلي:
فسخ عقد  لتسيير  لحر لألصل) (
 12 و) (11  ,11 (:  لتج1ر1  لك1ئن ب)
 41111 (- دك1لة) ب1ب  درب  لحمرية 
طرف) ،) ملشقع  ن   ر كش  ملغرب)
 RIAD LES TROIS COURS شركة)
و) لألصل  لتج1ر1  بصفته1  1لكة  (:
 LUXURY MARRAKECH شركة)

RIAD)بصفته1  سيرة حرة.

736I

poly-lab industrie

POLY-LAB INDUSTRIE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

poly-lab industrie
 avlabtal(appt 4 agdal(rabat 15

rabat، 10000، rabat(maroc
poly-lab industrie شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 15 ش1رغ 

 البط01 رقم 4  كد 0 11111 
 لرب1ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
159851

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
poly- (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.lab industrie
:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لكهرب1ئية و  لخد 1ت.
15)ش1رغ) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 البط01 رقم)4) كد 0)11111) لرب1ط)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد  ن1س بن  لحمدونية):)111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بن  لحمدونية)  لسيد  ن1س 
حد ئق  يكم سيد1) (417 عنش نه( ))

يحيى زعير)12151)تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بن  لحمدونية)  لسيد  ن1س 
حد ئق  يكم سيد1) (417 عنش نه( ))

يحيى زعير)12151)تم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124237.
737I

DAR AL MOUHTASSIB

UNITED CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 19

CASABLANCA MAROC
 UNITED CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 
عال0 بن عبد هللا و ش1رع الكشرنيش 
إق1 ة  1رين1  لط1بق  لث1ني - 21111 

 لد ر  لبيض1ء.  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.411155

بمقت�شى  لجمع  لع1م)

17) 1رس) في)  إلستثن1ئي  ملؤرخ 

رأسم01  لشركة) رفع  تم  (2121

درهم«) (4.111.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (8.111.111« أ1  ن)

(: طريق) عن  درهم«) (12.111.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)771131.

738I

DAR AL MOUHTASSIB

UNITED CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 19

CASABLANCA MAROC

 UNITED CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 

عال0 بن عبد هللا و ش1رع الكشرنيش 

إق1 ة  1رين1  لط1بق  لث1ني - 21111 

 لد ر  لبيض1ء.  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.411155

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2121 18) 1رس) في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (4.111.111«

»4.111.111)درهم«)إلى)»8.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 11 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2121)تحت رقم)769189.

739I

DAR AL MOUHTASSIB

UNITED CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 19

CASABLANCA MAROC

 UNITED CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 

عال0 بن عبد هللا و ش1رع الكشرنيش 

إق1 ة  1رين1  لط1بق  لث1ني - 21111 

 لد ر  لبيض1ء.  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.411155

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم) (2121 فبر ير) (11 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1  ن) درهم«) (3.111.111«

»1.111.111)درهم«)إلى)»4.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2121)تحت رقم)766316.

741I

ليدر نشبل

ارتميم كروب
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ليدر نشبل

شقة 5 زنقة نسيم 46 ش1رع  ملصلى 

 ز شر ، 24111،  ز شر  ملغرب

 رتميم كروب شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 26 

تجزئة كريمة  لجديدة - 24111 

 لجدديدة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15943

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)31) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

كريمة  لجديدة) تجزئة  (26 »رقم)

إلى) 24111) لجدديدة  ملغرب«)  -

 73 رقم) (1 حي  لسالم) »تجزئة 

 لجديدة)-)24111) لجديدة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

27)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27771.

741I

GLOBAL AUDITAX

GLOBAL AUDITAX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تن1عشرت رقم 6 حي  لحرش 

 يت  لش0  نزك1ن  ملغرب، 86151، 

أيت  لش0  ملغرب

GLOBAL AUDITAX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب 

15 رقم 1525 حي  لسالم - 81126 

 ك1دير  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.49749

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)24)دجنبر)2121)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

(- حي  لسالم) (1525 رقم) (15 » كتب)

»تجزئة) إلى) 81126) ك1دير  ملغرب«)

تن1عشرت رقم)6حي  لحرش  يت  لش0)

- 86151) نزك1ن  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

ين1ير) (24 بت1ريخ) ب1ك1دير   لتج1رية 

2122)تحت رقم)118227.

742I
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JURIS FISCAL PRECIOUS

CASA RABOTAGE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

JURIS FISCAL PRECIOUS
14 ش1رع  لزرقطشني  لط1بق 8 رقم 
16 ، 21141،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
CASA RABOTAGE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 4، ش1رع 

 لزرقطشني  لط1بق 3 - 21141  لد ر 
 لبيض1ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.243725
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم تعيين) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)
بن1ني)  سير جديد للشركة  لسيد(ة))

 سم1عيل كمسير وحيد
تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 28 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822815.
743I

EL HAMIDY FOUAD

شركة العوني للرخام (ش ع ر)
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SGCAL
 HAY(FALAH(RUE 3 NR 17
 CASABLANCA ، 26600،

CASABLANCA MAROC
شركة  لعشني للرخ1م (ش ع ر) 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دي1ر 
 ألندلس  تجر  لط1بق  ألر�شي رقم 

21  ملجمشعة  لسكنية - 4 بشسكشرة 
 لد ر  لبيض1ء - 27182 بشسكشرة 

 لدر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541355

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

 لعشني للرخ1م)(ش ع ر).

:) ألشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

،)أشغ01  لرخ1م)،)  ملختلفة أو  لبن1ء)

تطشير وإع1دة تأهيل وإصالح وأعم01)

 لطرق..

دي1ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم)  ألندلس  تجر  لط1بق  ألر�شي 

21) ملجمشعة  لسكنية)-)4)بشسكشرة)

بشسكشرة) (27182 (-  لد ر  لبيض1ء)

 لدر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: صديق)  لسيد  لعشني 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) صديق   لسيد  لعشني 
14) لضر بنة) رقم) (12 زنقة) و  بلشك 

 21521 سيد1  عروف  لبيض1ء)

سيد1  عروف  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) صديق   لسيد  لعشني 
14) لضر بنة) رقم) (12 زنقة) و  بلشك 

 21521 سيد1  عروف  لبيض1ء)

سيد1  عروف  لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822446.

744I

COMPTAFFAIRES

FIVE AUTO CAR
إعالن  تعدد  لقر ر ت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FIVE AUTO CAR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: إق1 ة 

رقية 2 ش1رع فلسطين رقم 

2  ملحمدية  ملحمدية 21811 

 ملحمدية  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.21667

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2121 فبر ير) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم تفشيت  لحصص):) لذ1)

تفشيت2511) ن) على  1يلي:) ينص 

 لحصص  إلجتم1عية  ن  لسيد)

 لعسر1  حمد  لى  لسيدة  شقيق)

ليلى

تغيير  لشكل  لق1نشني) رقم  قر ر 

للشركة:) لذ1 ينص على  1يلي:)تغيير)

شركة) إلى  للشركة   لشكل  لق1نشني 

 حدودة  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

:) لذ1) تغيير  ملسير) رقم  قر ر 
تغيير  ملسير بقبش0) ينص على  1يلي:)

و)  ستق1لة  لسيد  لعسر1  حمد 

تعيين  لسيدة  شقيق ليلى كمسيرة)

وحيدة للشركة

قر ر رقم تحيين  لنظ1م  ألس1�شي)

على  1يلي:) ينص  للشركة:) لذ1 

تحيين  لنظ1م  ألس1�شي للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  16:) لذ1  رقم) بند 

ليلى) تعيين  لسيدة  شقيق   1يلي:)

كمسيرة وحيدة للشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)28)أبريل)

2122)تحت رقم)843.

745I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BGE IMMO MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 ش1رع  حمد  لخ1 س عم1رة بن 

حفصية  لط1يق  الو0 رقم  لشقة 1 

جليز، 41161،  ر كش  ملغرب

BGE IMMO MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 55  حمد 

 لخ1 س عم1رة جك1ر رقم 33 جليز - 

41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124975

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 BGE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.IMMO MAROC

شر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وكر ء)  الك عق1رية).

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)55) حمد)

(- 33)جليز)  لخ1 س عم1رة جك1ر رقم)

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 MULLER BRICE : 511  لسيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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 VAN DE VELDE  لسيدة)
بقيمة) حصة  (GERALDINE : 511

111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 MULLER BRICE  لسيد)
 CH DES CROTTES 151 عنش نه( )))
.LOT 4 83311 GRIMAUD France

 VAN DE VELDE  لسيدة)
 1 5 1 GERALDINE)عنش نه( ))
 CH DES CROTTES LOT 4 83311

.GRIMAUD France
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 MULLER BRICE  لسيد)
 CH DES CROTTES 151 عنش نه( )))
LOT 4 83311 GRIMAUD France

 VAN DE VELDE  لسيدة)
 1 5 1 GERALDINE)عنش نه( ))
 CH DES CROTTES LOT 4 83311

GRIMAUD France
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135213.
746I

 شثقة

ايوان اسيت
شركة  ملس1همة

رفع رأسم01  لشركة

 شثقة
ز وية ش1رع ب1حم1د زنقة سجلم1سة 

إق1 ة  لشف1ء  لط1بق 3 بلفدير ، 
21311،  لد ر لبيض1ء  ملغرب
 يش ن  سيت شركة  ملس1همة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

 BATIMENT ADMINISTRATIF
 PARC TECHNOPOLIS ROCADE

 DE(RABAT - SALA(EL(JADIDA
11111 سال  لجديدة  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.14591
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2121 يشنيش) (16 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

أ1) درهم«) (235.111.111«
إلى) درهم«) (719.624.911«  ن)
طريق) عن  درهم«) (954.624.911«
ديشن  لشركة) إجر ء) ق1صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (12 بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2121)تحت رقم)36363.

747I

BAKALI COMPTA SARL

HECHO TETOUAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
ش1رع  لد ر  لبيض1ء  ق1 ة فرح رقم 
28 تطش ن تطش ن، 93111، تطش ن 

 ملغرب
HECHO TETOUAN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 
 لطشب جم1عة  لزيتشن  لط1بق 
2 تطش ن تطش ن 93111 تطش ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31489
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HECHO TETOUAN
:) الستير د) غرض  لشركة بإيج1ز)

و لتصدير
 لتج1رة

تسشيق وتشزيع  لصب1غة.
دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
جم1عة  لزيتشن  لط1بق)  لطشب 
تطش ن) (93111 تطش ن) تطش ن  (2

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 51 (:  لسيد شلش ن عبد  لصمد)
حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 لسيد  لعمر ني  حمد):)51)حصة)
بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لصمد) شلش ن   لسيد 
بني) جم1عة  دو ر  وشت1م  عنش نه( ))

سعيد)93111)تطش ن  ملغرب.
 لسيد  لعمر ني  حمد عنش نه( ))
و د) بني سعيد  دو ر  وشت1م جم1عة 

الو)93111)تطش ن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لصمد) شلش ن   لسيد 
بني) جم1عة  دو ر  وشت1م  عنش نه( ))

سعيد)93111)تطش ن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1111.
748I

PRESCOF

 GROUPE PEDAGOGIQUE
ALPHA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
 GROUPE PEDAGOGIQUE
ALPHA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بلشك س 
 ملغرب  لعربي - 14111  لقنيطرة 

 ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.36517

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 17) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

عبد لرحم1ن) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (2.875 وعر ب)

لف1ئدة  لسيد) حصة  (5.751 أصل)

17) 1رس) ي1سمين وعر ب بت1ريخ) (ة))

.2122

عبد لرحم1ن) (ة)) تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (2.875 وعر ب)

أصل)5.751)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))

دع1ء)وعر ب بت1ريخ)17) 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)28)أبريل)

2122)تحت رقم)91221.

749I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE RENE

DESCARTES
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 GROUPE SCOLAIRE RENE

DESCARTES

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

رأسم1له411.111:1 درهم

 قره1  الجتم1عي:تجزئة سفي1ن 

تجزئة رقم 4 سيد1  عروف  لد ر 

 لبيض1ء

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ بت1ريخ)18) بريل)2122 :

نج1ة  بعقيل) -إعط1ء) لسيدة 

في) حصصه1  ملتمثلة   جمشع 

)4111.11)حصة تمتلكه1 في شركة

 GROUPE SCOLAIRE RENE

لف1ئدة  لسيد  شال1) (DESCARTES

عبد هللا  لعلش1  لعبدالو1)

7) ن  لنظ1م) تعديل  لفصل)

 ألس1�شي للشركة)

بمبلغ) رأس  مل01  تحديد  تم 

411.111.11) قسم إلى)4111)حصة)

بقيمة)111)درهم للش حدة:

هللا  لعلش1) عبد   لسيد  شال1 

 لعبدالو1)4111)حصة.
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-تعيين وتأكيد  لجمع  لع1م على)
طرف  لسيدة)  د رة  لشركة  ن 
على  لشكل) و لحف1ظ  نج1ة  بعقيل 
ذ ت) شركة  للشركة   لق1نشني 

 سؤولية  حدودة ذ ت)
 لشريك  لشحيد)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822511.
751I

FLASH ECONOMIE

MAHAB IMMO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

» MAHAB IMMO «
تأسيس شركة  حدودة  ملسؤولية)

بشريك وحيد
بمقت�شى  لعقد  لعرفي) (- (I
 14 يشم) ب1لد ر  لبيض1ء،)  ملؤرخ 
تمت صي1غة  لق1نشن) (،2122  1رس)
 ألس1�شي لشركة  حدودة  ملسؤولية)
طرف  لسيد) وحيد،) ن  بشريك 
بشنك1،) غربي  لجن�شي،) نشر لدين 
 ملشلشد يشم):)14)غشت)1982)بشج1ن)
–)تزنيت،) لق1طنة ب1لد ر  لبيض1ء)–)
ك1لفشرني1،) ب1نشر  يك،) ش1رع  (،561
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

.E751956(:(عدد
له1  لخص1ئص  لت1لية:

 » MAHAB IMMO(«(:لتسمية (•
•) لهدف:) لغرض  ن  لشركة هش)
و لخ1رج:) كل  ن  ملغرب  في   لقي1م 
 لغرض  ن  لشركة هش  لقي1م في كل)
لص1لحه1)  ن  ملغرب و لخ1رج،)سش ء)
أو ني1بة عن أطر ف ث1لثة،)في  لتمثيل)

أو  ملش1ركة:
-) إلنع1ش  لعق1ر1.

-) ق1و0 أعم01  ختلفة أو  لبن1ء.
-) لتصميم و لتخطيط و لديكشر)

 لد خلي و ملفروش1ت.
و إلنش1ء ت) تطشير  ملش قع  (-
و ملب1ني و ملك1تب و لفيالت و لفن1دق)
و لسب1كة) و ملط1عم  و ملق1هي 
ونج1رة  ألملنيشم و لخشب) و لكهرب1ء)

و لجص  لكالسيكي) و لده1ن 
و لب1ركيه) ووضع  لرخ1م  و لحديث 
أنش ع  لديكشر ت) وجميع  و لبستنة 

 لد خلية أو  لد خلية.)خ1رجي
بك1فة) تشييد  ملب1ني  أعم01  (-

أنش عه1 وك1فة  ألعم01  لتج1رية.
و لصرف) -) ألعم01  لتر بية 
وإض1فة  ي1ه  لشرب)  لصحي 
وجميع  ملهن) و لهندسة  ملدنية 
 لتج1رة في جميع  عد ت و ش د  لبن1ء)

و لصرف  لصحي.
أو  لشسيط  لذ1 يقشم) -) لت1جر 

ب1الستير د و لتصدير.
-) ستير د وتصدير وتأجير وشر ء)
وبيع وتسشيق ع1م لجميع أنش ع  ش د)

 لبن1ء)و لديكشر.
ونقل  لخرس1نة) نقل  لبض1ئع  (-
أنش ع  ملنتج1ت) وجميع  و السمنت 

 لق1ئمة على  لخرس1نة و السمنت.
•) ملقر  الجتم1عي:)167،)ش1رع عبد)
A،) لط1بق) إق1 ة  ليم1 ة)  ملش ن،)

 ألو0،) لرقم)2،) لد ر  لبيض1ء.
سنة  بتد ء ) (99 •) دة  لشركة:)

 ن ت1ريخ تأسيس  لشركة.
حدد رأسم01) رأسم01  لشركة:) (•
 لشركة في  بلغ  1ئة ألف)(111.111) 
 (1.111) ألف) على  درهم  شزعة 
حصة  جتم1عية  ن فئة  1ئة)(111) 
درهم للحصة  لش حدة  كتتبة كله1)
ب1سم  لشريك) كلي1،) و حررة  نقد  

 لشحيد،) لسيد نشر لدين بشنك1.
•) إلد رة:)عهد تسيير  لشركة ملدة)
نشر لدين) غير  حدودة،) لى  لسيد 
يشم) بشنك1،) غربي  لجن�شي،) ملشلشد 
تزنيت،) بشج1ن)–) (1982 : 14)غشت)
(،561 (– ب1لد ر  لبيض1ء)  لق1طنة 
ش1رع ب1نشر  يك،)ك1لفشرني1،) لح1 لة)
(: عدد) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

 .BE751956
•) لسنة  لجب1ئية:) ن ف1تح ين1ير)

إلى غ1ية)31)دجنبر.
-)تم  إليد ع  لق1نشني ب1ملحكمة) (II
 19 يشم) (، ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
 بريل)2122،)تحت  لرقم):)821762،)
وسجلت  لشركة ب1لسجل  لتج1ر1 في)
نفس  ليشم)،)تحت  لرقم):)541647.

751I

FLASH ECONOMIE

 BEST GROU SERVICES
GENERALE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 BEST GROU SERVICES

GENERALE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 53 زنقة 
كرينشبل  لط1بق رقم 1  لشقة رقم2 
 لصخشر  لسشد ء - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
538163

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (12
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BEST (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.GROU SERVICES GENERALE
أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
،بيع  ش د  لبن1ء،) و لبن1ء)  تنشعة 
بيع  للش زم  ملكتبية و عد ت  ملك1تب)
، ألشغ01) لآلخرين) نقل  لبض1ئع  (،
وخ1صة، عم01) ع1 ة  شبه   لع1 ة،)
،أعم01) ،أعم01  لصب1غة)  لهدم)

 لتبليط).
زنقة) (53 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
1) لشقة رقم2  كرينشبل  لط1بق رقم)
21111) لد ر) (-  لصخشر  لسشد ء)

 لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: بن  حس1ين) يشسف   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بن  حس1ين) يشسف   لسيد 
عنش نه( ))زنقة)18)رقم)54)حي  ملسيرة)

52111) لرشيدية  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بن  حس1ين) يشسف   لسيد 
عنش نه( ))زنقة)18)رقم)54)حي  ملسيرة)

52111) لرشيدية  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 12 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

فبر ير)2122)تحت رقم)538163.
752I

SAFIGEC

 STE LES HERITIERES
 BENSAID PROMOTEUR

 IMMOBILIER ET TRAVAUX
DIVERS »SOHEB

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

SAFIGEC
 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

33000 2 ف1س  ملغرب
 STE LES HERITIERES BENSAID
 PROMOTEUR IMMOBILIER

 ET(TRAVAUX(DIVERS »SOHEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 788 
 ق1 ة  لري1ض طريق صفرو - 

33111 ف1س  ملغربية.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.35669

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)
 STE LES HERITIERES BENSAID
 PROMOTEUR IMMOBILIER
 ET TRAVAUX DIVERS »SOHEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
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وعنش ن) درهم  (11.111 رأسم1له1)
 قره1  إلجتم1عي)788) ق1 ة  لري1ض)
طريق صفرو)-)33111)ف1س  ملغربية)

نتيجة لشركة في  لخس1ءر).
و عين:

و) بنسعيد  يشنس   لسيد(ة))
حي1ن) زنقة  بي  (11 عنش نه( ))
ف1س  ملغرب) (31111  لتشحيد1)

كمصفي)(ة))للشركة.
و) بنسعيد   لسيد(ة)) حمد 
طريق) وديع  تجزئة  (51 عنش نه( ))
  شز ر)31111)ف1س  ملغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)14)أبريل)2122)وفي)788) ق1 ة)
 لري1ض طريق صفرو)-)33111)ف1س)

 ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1988/022.
753I

global audit partners

KIARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
KIARA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 279-277 
ش1رع  لزرقطشني - 21151  لد ر 

 لبيظ1ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.129217

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
 PALMERAIE (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة) (HOLDING 111.511
 جتم1عية  ن أصل)151.111)حصة)
 PALMAGRI II (ة)) لف1ئدة  لسيد)

بت1ريخ)12)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 28 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822612.

754I

Marketing Arena

MARKETING ARENA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Marketing Arena
 VILLA 9K4 RUE(ANNAJD(HAY
RIAD ، 10000، RABAT(MAROC
Marketing Arena شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي فيال 9ك4 

زنقة  لنجد حي  لري1ض  لرب1ط - 
11111  لرب1ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
159731

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Marketing Arena
تصدير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لخد 1ت).
فيال) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
9ك4)زنقة  لنجد حي  لري1ض  لرب1ط)

- 11111) لرب1ط  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد ي1سين  لق1طي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: ب1شر) عبد  لق1در   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ي1سين  لق1طي   لسيد 
حي  ملسعشدية رقم)151 35111)ت1زة)

 ملغرب.
 لسيد عبد  لق1در ب1شر عنش نه( ))
زعير) يحيى  سيد1  دو ر  والد  لشك 

12152)تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ي1سين  لق1طي   لسيد 
حي  ملسعشدية رقم)151 35111)ت1زة)

 ملغرب
 لسيد عبد  لق1در ب1شر عنش نه( ))
زعير) يحيى  سيد1  دو ر  والد  لشك 

12152)تم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124111.

755I

FITICOF

AMLOG DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 ش1رع غس1ن كنف1ني  ق1 ة نبيلة ، 

31111، ف1س  ملغرب
AMLOG DISTRIBUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب 28 
 لط1بق  لر بع  ك1تب  لصف1ء طريق 
صفرو  شال1 رشيد - 31111 ف1س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

72443
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. AMLOG DISTRIBUTION

غرض  لشركة بإيج1ز):) ستير د و)
تصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) كتب)28 
طريق)  لط1بق  لر بع  ك1تب  لصف1ء)
ف1س) (31111 (- صفرو  شال1 رشيد)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة) (:  لسيد  حمد ش1 ي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  لسيد  تعب فيح1ن ذع1ر)
ذ ئر  لعبدلي):)491)حصة بقيمة)111 

درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ش1 ي   لسيد  حمد 
عين  لشقف) طريق  حي  لنزهة  (55

31111)ف1س  ملغرب.
فيح1ن)  لسيد  لسيد  تعب 
ذع1ر ذ ئر  لعبدلي عنش نه( )) لكشيت)

52111) لكشيت  لكشيت).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ش1 ي   لسيد  حمد 
عين  لشقف) طريق  حي  لنزهة  (55

31111)ف1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2007/2022.

756I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

DFH TRADING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 DFH TRADING
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شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  حل 
ب1لط1بق  لسفلي دو ر ملس1سة عم1لة 
 لصشيرة - 44111  لصشيرة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.3795
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر) (2121 يشليشز) (17 في)  ملؤرخ 
ذ ت) شركة  (DFH TRADING حل)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 
 111.111 رأسم1له1)  لشحيد  بلغ 
درهم وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل)
ب1لط1بق  لسفلي دو ر ملس1سة عم1لة)
44111) لصشيرة  ملغرب) (-  لصشيرة)

نتيجة لتر جع  لنش1ط  لتج1ر1.
و عين:

 لسيد(ة))د نييل هيكل و عنش نه( ))
دو ر ملس1سة  لجم1عة  لقروية  ون1غة)
44111) لصشيرة  ملغرب)  لصشيرة)

كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
وفي  حل) (2121 يشليشز) (17 بت1ريخ)
ب1لط1بق  لسفلي دو ر ملس1سة عم1لة)

 لصشيرة)-)44111) لصشيرة  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)16)غشت)

2121)تحت رقم)272.

757I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

AGHBALOU MATERIAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

AGHBALOU MATERIAUX شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  تجر رقم 
32 عملية  لي1سمين 2  لصشيرة 

 لجديدة  لصشيرة - 44111 
 لصشيرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
6139

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (21
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AGHBALOU MATERIAUX
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 
نقل) في  العم01  ملتنشعة  و  لبن1ء,)

 لبض1ئع و بيعمش د  لبن1ء.).
:) تجر) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
2) لصشيرة) 32)عملية  لي1سمين) رقم)
 لجديدة  لصشيرة)-)44111) لصشيرة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد هرويد  حمد):)611)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 211 (: هرويد  لسعيد)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
111)حصة) (:  لسيد هرويد حمزة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد هرويد  لعربي):)111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) هرويد  حمد   لسيد 
دو ر  د وز ن  كرض  قليم  لصشيرة)

44111) لصشيرة  ملغرب.
 لسيد هرويد  لسعيد عنش نه( ))
دو ر  د وز ن  كرض  قليم  لصشيرة)

44111) لصشيرة  ملغرب.
عنش نه( )) حمزة  هرويد   لسيد 
دو ر  د وز ن  كرض  قليم  لصشيرة)

44111) لصشيرة  ملغرب.

عنش نه( )) هرويد  لعربي   لسيد 

دو ر  د وز ن  كرض  قليم  لصشيرة)

44111) لصشيرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) هرويد  حمد   لسيد 

دو ر  د وز ن  كرض  قليم  لصشيرة)

44111) لصشيرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)15)فبر ير)

2122)تحت رقم)56.

758I

JURIS LEGAL

 LAFARGE CALCINOR

MAROC
إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURIS LEGAL

 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,

 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LAFARGE CALCINOR MAROC

»شركة  ملس1همة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 6 طريق 

 كة، حي  لقمم - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.195465

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

 ملؤرخ في)29)أكتشبر)2121)تم  تخ1ذ)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

رأسم01  لشركة) خفض   1يلي:)

درهم«) (41.111.111« قدره) بمبلغ 

درهم«) (151.111.111« أ1  ن)

بد فع) درهم«) (111.111.111« إلى)

 لخس1ئر

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

7:) لذ1 ينص على) و) (6 بند رقم)

 1يلي:) ملس1هم1ت ورأسم01  لشركة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

نشنبر)2121)تحت رقم)812187.

759I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

KAOUKI ECORESORT
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

KAOUKI ECORESORT شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 

بدو رتغنمين سيد1 ك1وكي  قليم 

 لصشيرة - 44111  لصشيرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6135

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KAOUKI ECORESORT
:) ق1و0) بإيج1ز) غرض  لشركة 
و الستغال0  لتج1ر1) في  لتسيير 

و لخد 1تي)(د ر  لضي1فة).

:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ك1وكي  قليم) سيد1  بدو رتغنمين 

 لصشيرة)-)44111) لصشيرة  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد جر0 فلكس):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فلكس  جر0   لسيد 

ك1وكي  قليم) سيد1  دو رتغنمين 

 لصشيرة)44111) لصشيرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فلكس  جر0   لسيد 

ك1وكي  قليم) سيد1  دو رتغنمين 

 لصشيرة)44111) لصشيرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)14)فبر ير)

2122)تحت رقم)51.

761I

 ستش1ر ت بشير

م.ر ديليسيو
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ستش1ر ت بشير

حي  لشرف عملية  لهدى  لعم1رة 4 

 لشقة 4  لدور 1 ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

م.ر ديليسيش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشرف 

عملية  لهدى عم1رة 4  ملحل 19 

 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

122931

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
م.ر) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

ديليسيش.
(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
وجبة) (- سريعة) وجب1ت  ( ستأجرة))

خفيفة.
:) لشرف) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 19 4) ملحل) عم1رة) عملية  لهدى 

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد عمر بركشش):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد عمر بركشش):)1111)بقيمة)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ح)  لسيد عمر بركشش عنش نه( ))
 41111  155 رقم) م تجزئة  لحمر ء)

 ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد عم1د �شي   غ1ر عنش نه( ))
ت1يمة) بشغ1نيم  ص1دص  والد  دو ر 

83114) ص1دص ت1رود نت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)133184.
761I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

BOUALAME GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

BOUALAME GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 

تج1ر1 ب1لط1بق  لسفلي رقم 151 

تجزئة  لرونق  لصشيرة - 44111 

 لصشيرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6165

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (25

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BOUALAME GROUP

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.

:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 151 رقم) ب1لط1بق  لسفلي  تج1ر1 

 44111 (- تجزئة  لرونق  لصشيرة)

 لصشيرة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: بشعالن) عثم1ن   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد عبد  لرز ق بشعالن):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بشعالن  عثم1ن   لسيد 

 44111 تجزئة  زلف  لصشيرة) (814

 لصشيرة  ملغرب.

بشعالن) عبد  لرز ق   لسيد 
تجزئة  لبحيرة) (311 رقم) عنش نه( ))

 44111  لشطر  لر بع  لصشيرة)

 لصشيرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بشعالن  عثم1ن   لسيد 

 44111 تجزئة  زلف  لصشيرة) (814

 لصشيرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)16) 1رس)

2122)تحت رقم)88.

762I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

REGRAJA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 REGRAJA CONSTRUCTION

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ر ب 

رقم 352 تجزئة  لرونق  لصشيرة - 

44111  لصشيرة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.3613

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)11) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

تجزئة  لرونق) (352 رقم) » ر ب 

44111) لصشيرة  ملغرب«)  لصشيرة)-)

4-6) كتب) » لعق1ر  ملسمى  ن1ر) إلى)

ب1لط1بق  الو0 تجزئة  لبحيرة)6)ش1رع)

 لعقبة)-)44111) لصشيرة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)21) 1رس)

2122)تحت رقم)98.

763I
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ECO FINANCE

مار فاميلي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقر ط إق1 ة إسالم، رقم 52 
 ملع1ريف، 21371،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
 1ر ف1 يلي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 زنقة 
 بن  نير ملع1رف  لد ر  لبيض1ء - 

21311  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

538611
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
:) 1ر) تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

ف1 يلي.
تسيير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملط1عم)-) طعم بيتز )،
جميع أنش ع  لشجب1ت  لسريعة)،
إعد د  ألطب1ق  ملطبشخة)،) لبيع
في  ملشقع)،) لطلب1ت  لخ1رجية)،

تقديم) (- للمن1ز0.)  لتشصيل 
 لخد 1ت.

زنقة) (23 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(-  بن  نير ملع1رف  لد ر  لبيض1ء)

21311) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 51 (:  لسيدة ب1زت1ن سيلف1 لشسي1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
51)حصة) (:  لسيد لعن1ي1 يشسف)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

لشسي1) سيلف1  ب1زت1ن   لسيدة 
لحاللفة  لشرقية) دو ر  عنش نه( ))
27223) لد ر) بشعزة  لنش صر) د ر 

 لبيض1ء) ملغرب.
عنش نه( )) يشسف  لعن1ي1   لسيد 
بشعزة) د ر  لحاللفة  لشرقية  دو ر 
27223) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
لشسي1) سيلف1  ب1زت1ن   لسيدة 
لحاللفة  لشرقية) دو ر  عنش نه( ))
27223) لد ر) بشعزة  لنش صر) د ر 

 لبيض1ء) ملغرب
عنش نه( )) يشسف  لعن1ي1   لسيد 
بشعزة) د ر  لحاللفة  لشرقية  دو ر 
27223) لد ر  لبيض1ء)  لنش صر)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819726.
764I

ECO FINANCE

DARKSTORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ECO FINANCE
زنقة سقر ط إق1 ة إسالم، رقم 52 
 ملع1ريف، 21371،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
DARKSTORE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 23 زنقة 
 بن  نير  ع1ريف - 21331  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.514211

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 18) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
بالكشيب) (ة)) تفشيت  لسيد)
حصة  جتم1عية  ن) (21 بالكشيب)
(ة)) حصة لف1ئدة  لسيد) (111 أصل)

نبيل  لسبتي بت1ريخ)18) 1رس)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821112.

765I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

VALDI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة ر حة  لب01 عم1رة 11س ش1رع 
و د ت1نسيفت ، 11111، سال  ملغرب
VALDI CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 الر�شي عم1رة ب  تجر رقم 3 تجزئة 
سعيد حجي  ق1 ة  يمشزة - 11161 

سال  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

35861
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 VALDI(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. CAR
كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
3)تجزئة)  الر�شي عم1رة ب  تجر رقم)
 11161 (- سعيد حجي  ق1 ة  يمشزة)

سال  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: عشفي) نشر  لدين   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: بشقت1ر) ف1طمة   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد نشر  لدين عشفي عنش نه( ))

طريق  لقنيطرة) (229 حي  ال ل رقم)

11121)سال  ملغرب.

عنش نه( )) بشقت1ر  ف1طمة   لسيدة 

شقة)5)عم1رة)4) ق1 ة ريم)12) ملحيط)

 لعي1يدة)11116)سال  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد نشر  لدين عشفي عنش نه( ))

طريق  لقنيطرة) (229 حي  ال ل رقم)

11121)سال  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بسال   البتد ئية 

2122)تحت رقم)38779.

766I

جم01  لصدقي  ح1سب  عتمد

شركة مايسة كافى
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

جم01  لصدقي  ح1سب  عتمد

ش1رع  بن سين1ء رقم 86  لخميس1ت 

، 15111،  لخميس1ت  ملغرب

شركة  1يسة ك1فى شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 22 
زنقة تيستشر حي  ال ل  لط1بق 

 لسفلى  لخميس1ت - 15111 

 لخميس1ت  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.29119

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) ك1فى  بلغ  شركة  1يسة 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
زنقة تيستشر حي) (22  إلجتم1عي رقم)

(-  ال ل  لط1بق  لسفلى  لخميس1ت)

15111) لخميس1ت  ملغرب نتيجة 0)

:)قسخ فبل  الو ن.
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رقم) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
حي  ال ل  لط1بق) تيستشر  زنقة  (22
 15111 (-  لسفلى  لخميس1ت)

 لخميس1ت  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  ك1و1 
زنقة تيستشر حي) (22 رقم) عنش نه( ))
 ال ل  لط1بق  لسفلى  لخميس1ت)
15111) لخميس1ت  ملغرب كمصفي)

(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) ب1لخميس1ت   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)167.
767I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE RYS PIERRES\
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
ش1رع  لفد ء تجزئة سميرة ت1ون1ت 
34111  ملغرب ت1ون1ت، 34111، 

ت1ون1ت  ملغرب
\STE RYS PIERRES شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  نص1ر 

 لرغيشة ت1ون1ت - 34111 ت1ون1ت 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
2171

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 ين1ير) (17
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE\ (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.RYS PIERRES
:) لتنقيب) غرض  لشركة بإيج1ز)

على  الحج1ر  لكريمة.
دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 34111 (- ت1ون1ت)  نص1ر  لرغيشة 

ت1ون1ت  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: يشنس)  لسيد  لتزروتي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) يشنس   لسيد  لتزروتي 
ت1ون1ت) حي  لدشي1ر  طريق  لشحدة 

34111)ت1ون1ت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) يشنس   لسيد  لتزروتي 
ت1ون1ت) حي  لدشي1ر  طريق  لشحدة 

34111)ت1ون1ت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (13 بت1ريخ) بت1ون1ت   البتد ئية 

2122)تحت رقم)34.

768I

AZ CONSULTANTS

7M Entertainment
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
141 ش1رع حسن  ألو0،  لط1بق 
 لر بع ، 21111،  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب
7M Entertainment شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ز وية زنقة 
 أل ير  شال1 عبد هللا و زنقة  لنخلة 
 لط1بق  لر بع  لشقة 7 - 21111 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541619

 21 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 7M (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Entertainment
غرض  لشركة بإيج1ز):) التص1الت)
وس1ئل  إلعالم)  لسمعية  لبصرية؛)

 لرقمية.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ز وية زنقة)
 أل ير  شال1 عبد هللا و زنقة  لنخلة)
 21111  -  7  لط1بق  لر بع  لشقة)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)1.111.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 5.111 (:  لسيد  صطفى  لهشش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
5.111)حصة) (:  لسيد أ ين تمر1)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  صطفى  لهشش عنش نه( ))
حي) (2 أ يشط  لط1بق) زنقة  (17
21111) لد ر لبيض1ء)  ملستشفي1ت)

 ملغرب.
 لسيد أ ين تمر1 عنش نه( ))ري1ض)
 ألندلس  1لك1)3)عم1رة)73)شقة)1)حي)

 لري1ض)11111) لرب1ط  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  صطفى  لهشش عنش نه( ))
حي) (2 أ يشط  لط1بق) زنقة  (17
21111) لد ر لبيض1ء)  ملستشفي1ت)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821617.

769I

 ئتم1نية فيد ك1،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

L’ETERNEL AMOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتم1نية فيد ك1، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

ش1رع  لعركشب رقم 7724-11 
صندوق  لبريد رقم 146، 73111، 

 لد خلة  ملغرب
L’ETERNEL AMOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 شال1 رشيد ش1رع  حمد  لخ1 س 
 النص1ر1 رقم 13 - 73111  لد خلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

21147
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 23) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.L’ETERNEL AMOUR
غرض  لشركة بإيج1ز):)-) م1رسة)

جميع أنشطة تقديم  لطع1م)؛
-)تنظيم وتشغيل غرف  لحفالت.

-)تشغيل  قهى و طعم.
و حل) (، أ1  خبز) تشغيل  (-
حلشي1ت)،)وص1لشن آيس كريم وغرفة)

ش11)؛.
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  حمد  لخ1 س) رشيد   شال1 
 النص1ر1 رقم)13 - 73111) لد خلة)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 LEERS MICHAEL  لسيد)
 111 PHILIPPE : 511)حصة بقيمة)

درهم للحصة).
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511)حصة) (:  لسيدة صبرن1 لعلج)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 LEERS MICHAEL  لسيد)

 -  1159 PHILIPPE)عنش نه( ))بلجيك1)

بلجيك1.

عنش نه( )) لعلج  صبرن1   لسيدة 

25) ق1 ة نجية) زنقة سبش شقة) (12

14111) لقنيطرة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 LEERS MICHAEL  لسيد)

 -  1159 PHILIPPE)عنش نه( ))بلجيك1)

بلجيك1

عنش نه( )) لعلج  صبرن1   لسيدة 

25) ق1 ة نجية) زنقة سبش شقة) (12

14111) لقنيطرة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 24 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

 1رس)2122)تحت رقم)540/2022.

771I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LES JARDINS DE GHAZOUA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

 LES JARDINS DE GHAZOUA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كر ج برقم 

16 زنقة  لبصرة برج 1  لصشيرة - 

44111  لصشيرة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.3997

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

 1 زنقة  لبصرة برج) (16 »كر ج برقم)

44111) لصشيرة  ملغرب«)  لصشيرة)-)

ب1لط1بق  لسفلي) (13 » حل رقم) إلى)

(- بدو ر  لغزوة  لصشيرة) ك1ئنة  فيال 

44111) لصشيرة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)134.

771I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LA COLLINE DES LOUPS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

LA COLLINE DES LOUPS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كر ج برقم 

16 زنقة  لبصرة برج 1  لصشيرة - 

44111  لصشيرة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.4163

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

 1 زنقة  لبصرة برج) (16 »كر ج برقم)

44111) لصشيرة  ملغرب«)  لصشيرة)-)

ب1لط1بق  لسفلي) (12 » حل رقم) إلى)

(- بدو ر  لغزوة  لصشيرة) ك1ئنة  فيال 

44111) لصشيرة  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)135.

772I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 DEVELOPPEMENT
SERVICES ESSAOUIRA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 DEVELOPPEMENT SERVICES
ESSAOUIRA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 

16 زنقة  لبصرة برج 1  لصشيرة - 
44111  لصشيرة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.3967
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
»رقم)16)زنقة  لبصرة برج)1) لصشيرة)
- 44111) لصشيرة  ملغرب«)إلى)» حل)
ب1لط1بق  لسفلي فيال ك1ئنة) (14 رقم)
 44111 (- بدو ر  لغزوة  لصشيرة)

 لصشيرة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
18)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)129.

773I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LES EMBRUNS DE L›ILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

LES EMBRUNS DE L›ILE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 
16 زنقة  لبصرة برج 1  لصشيرة - 

44111  لصشيرة  ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.4169

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
»رقم)16)زنقة  لبصرة برج)1) لصشيرة)
- 44111) لصشيرة  ملغرب«)إلى)» حل)
ب1لط1بق  لسفلي فيال ك1ئنة) (11 رقم)
 44111 (- بدو ر  لغزوة  لصشيرة)

 لصشيرة  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
18)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)128.
774I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LIGNE CUISINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
LIGNE CUISINE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 628 
تجزئة برج 1  لصشيرة - 44111 

 لصشيرة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.4127

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (13  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) LIGNE CUISINE) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 1 برج) تجزئة  (628 رقم)  إلجتم1عي 
44111) لصشيرة  ملغرب) (-  لصشيرة)

نتيجة 0):)تشقف  لنش1ط  لتج1ر1.
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و حدد  قر  لتصفية ب رقم)628 
 44111 (- 1) لصشيرة) برج) تجزئة 

 لصشيرة  ملغرب.)
و عين:

و) خديجة  لصلحي   لسيد(ة))
زنقة  لشي1ضمة) (4-11 عنش نه( ))
 لتجزئة)5) لصشيرة)44111) لصشيرة)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
21)أبريل)  البتد ئية ب1لصشيرة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)133.

775I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

KHABAR ALYAWM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
KHABAR ALYAWM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 31 زنقة 
 1رتير عبد  لسالم بن  حمد  كتب 
2 ف01 فلشر1  ق1 ة ري1ض  لزيتشن - 

14111  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

65119
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 24) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KHABAR ALYAWM

:) حرر) بإيج1ز) غرض  لشركة 
 خب1ر

إعالن1ت
خد ة  ملعلش 1ت  لتج1رية.

زنقة) (31 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 1رتير عبد  لسالم بن  حمد  كتب)
2)ف01 فلشر1  ق1 ة ري1ض  لزيتشن)-)

14111) لقنيطرة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد أشرف تشر و):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (:  لسيد خ1لد  زو ر)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) تشر و   لسيد  شرف 
 14111 تجزئة  ال ل) (12  لرقم)

 لقنيطرة  ملغرب.
 11  لسيد خ1لد  زو ر عنش نه( ))
 17 زنقة  شال1 عبد  لحفيظ شقة)
عم1رة)2) ق1 ة ب1ه1)14111) لقنيطرة)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 11  لسيد خ1لد  زو ر عنش نه( ))
 17 زنقة  شال1 عبد  لحفيظ شقة)
عم1رة)2) ق1 ة ب1ه1)14111) لقنيطرة)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)1629.
776I

fiduazizi

LAVAL LAAYOUNE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
LAVAL LAAYOUNE »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  دينة 

 لشحدة بلشك C رقم 78  دينة 

 لشحدة بلشك C رقم 78 71111 

 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.41873

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 17) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

شركة) ت1سيس  تقرر  (11-  1يلي:)

 دته1)99)سنة غرض  لشركة ب1يج1ز)

نقل  لسلع للحس1ب  لغير ر س  01)

 111 درهم بقيمة) (111111  لشركة)

درهم للحصة  قسمة ك1التي  لسيد)

1111)حصة عنش نه) عبد هللا  الو1)
سشق) دو ر  لحس1رة  والد  ز 1م 

 لسبت  والد  لنمة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  12:) لذ1  رقم) بند 

و) -12) السم1ء) لشخصية   1يلي:)

و ش طن  سير1  لشركة)  لع1ئلية 

 لسيد عبد  الله  الو1 عنش نه دو ر)

سشق  لسبت)  لعس1رة  والد  ز 1م 

 والد  لنمة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

24) 1رس)  البتد ئية ب1لعيشن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)810/2022.

777I

fidulimar

 ENTREPRISE IMEN DE
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 ENTREPRISE IMEN DE

TRAVAUX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 
76 ش1رع  شال1 عبد هللا  لحز م - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.519

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تمت) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
لشكر) علي  (ة)) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (2.111
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (4.111

 حمد لشكر بت1ريخ)17)أبريل)2122.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
أبريل) (21  البتد ئية بشرز ز ت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)161.
778I

fiduazizi

TAY PECHE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fiduazizi
ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 
عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب
TAY PECHE »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  دينة 

 لشف1ق رقم E55  دينة  لشف1ق رقم 
E55 70000  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.41197
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 11) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 
شركة) ت1سيس  تقرر  (11-  1يلي:)
 دته1)99)سنة غرض  لشركة ب1يج1ز)
حفظ  ألسم1ك  ملصط1دة وتجهيزه1)
وتجميد  ملأكشالت  لبحرية ر س  01)
 111 درهم بقيمة) (111111  لشركة)
درهم للحصة  قسمة ك1التي  لسيد)
عنش نه) حصة  (511 طي1ر1)  حمد 
حي  لتقدم  لشطية ط1نط1ن  لسيدة)
عنش نه1) حصة  (211 طي1ر1) عيشة 
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حي  لتقدم  لشطية ط1نط1ن  لسيدة)

عنش نه1) حصة  (111 بشهريم  لزهرة)

ط1نط1ن  لسيد) حي  لتقدم  لشطية 

عنش نه) حصة  (211 طي1ر1) يشسف 

 ق1 ة  لهدى رقم)118) ك1دير)

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)12:) لذ1 ينص على  1يلي:)

-12) السم1ء) لشخصية و  لع1ئلية و)

 ش طن  سير1  لشركة  لسيد  حمد)

حي  لتقدم  لشطية) عنش نه  طي1ر1 

ط1نط1ن

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1045/2022.

779I

fidulimar

 ENTREPRISE IMEN DE
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين  سير جديد للشركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 ENTREPRISE IMEN DE

TRAVAUX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 

76 ش1رع  شال1 عبد هللا  لحز م - 

45111 ورز ز ت  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.519

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 أبريل) (17  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد(ة))لشكر)

 حمد كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21  البتد ئية بشرز ز ت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)161.

781I

fiduazizi

FIN GOODS
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fiduazizi

ش1رع عمر  ملخت1ر حي  لقدس ش1رع 

عمر  ملخت1ر حي  لقدس، 7111، 

 لعيشن  ملغرب

FIN GOODS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  لشك1لة 11 

بلشك ؤ رقم 611  لشك1لة 11 بلشك ؤ 

رقم 611 71111  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.41117

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 11) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)-11)تقرر ت1سيس شركة  دته1)

99)سنة غرض  لشركة ب1يج1ز  طعم)

أنش ع  ملش د  لغذ ئية) جميع  تقديم 

111111) قسمة) ر س  01  لشركة)

 511 كلحي1ن) ك1التي  لسيد  دريس 

حصة عنش نه  ق1 ة بن عبد  لرحم1ن)

زنقة دوبيني بلفدير  لد ر  لبيض1ء) (7

حصة) (511 قميش) خليد  و  لسيد 

عنش نه)65)حي  ش ن  ملحمدية

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)12:) لذ1 ينص على  1يلي:)

و  لع1ئلية) -12) لسم1ء) لشخصية 

و  ش طن  سير1  لشركة  لسيد)

حي  ش ن) (65 عنش نه) قميش  خ1يد 

كلحي1ن) و  لسيد  دريس   ملحمدية 

 7 عبد  لرحم1ن) بن  عنش نه  ق1 ة 

زنقة دوبيني بلفدير  لد ر  لبيض1ء

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)988/2022.

781I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE AUTO ECOLE TISSA
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
ش1رع  لفد ء تجزئة سميرة ت1ون1ت 
34111  ملغرب ت1ون1ت، 34111، 

ت1ون1ت  ملغرب
 ste auto ecole tissa sarl au

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي جب1رة 
تيسة ت1ون1ت - 34111 ت1ون1ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
2177

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 ste (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.auto ecole tissa sarl au
:) ؤسسة) غرض  لشركة بإيج1ز)

لتعليم  لسي1قة).
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي جب1رة)
تيسة ت1ون1ت)-)34111)ت1ون1ت  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ع1د0  لعمر و1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد ع1د0  لعمر و1 عنش نه( ))
 34111 ت1ون1ت) تيسة   لحي  الد ر1 

ت1ون1ت  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ع1د0  لعمر و1 عنش نه( ))

 34111 ت1ون1ت) تيسة   لحي  الد ر1 

ت1ون1ت  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بت1ون1ت   البتد ئية 

2122)تحت رقم)37.

782I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

GHITA LIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

GHITA LIM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشطر 6 

بيس لتر رقم 45 ت1 نصشرت حربيل - 

45111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124379

 19 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 GHITA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.LIM

تنفيذ) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

.MD(ستير د 

)ت1جر.

 MD يحمل  تجًر )) ع1م  طع1م 

بق1لة  لتجزئة.
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)أعم01  تنشعة أو إنش1ئية.

MD)در جة ن1رية

MD(قطع غي1ر

نقل  لبض1ئع للغير.

نقل  ملشظفين.

نقل  ملس1فر.

) لنقل  لسي1حي.

)تنظيف.

و لبيع) إلى  لشر ء) ب1إلض1فة  (

لحس1به1) و لتصدير  و الستير د 

(، ث1لثة) أطر ف  لحس1ب  أو   لخ1ص 

(، ب1ملع1دن) يتعلق  فيم1  أو  للمع1دن 

بم1 في ذلك  آلالت و لعملي1ت  لتقنية)

وأ1 طبيعة  م1ثلة أخرى.

) ق1و0 تشريد عم1لة

)أعم01  لتمديد ت  لكهرب1ئية..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) لشطر)6 

بيس لتر رقم)45)ت1 نصشرت حربيل)-)

45111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 611 (:  لسيد  حمد  لزع1 ي)

حصة بقيمة)61.111)درهم للحصة).

 411 (:  لسيد  صطفئ  ليشبي)

حصة بقيمة)41.111)درهم للحصة).

 611 (:  لسيد  حمد  لزع1 ي)

بقيمة)61.111)درهم.

 411 (:  لسيد  صطفئ  ليشبي)

بقيمة)41.111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لزع1 ي 

 41111  1633 رقم)  سكجشر عتال 

 ر كش  ملغرب.

 لسيد  صطفئ  ليشبي عنش نه( ))

تكنزلت تر يغت  هل)45111)ورز ز ت)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لزع1 ي 

 41111  1633 رقم)  سكجشر عتال 

 ر كش  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (17 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3851.
783I

MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION
MAROC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية ش1رع عبد  ملش ن و زنقة ف1ن 

زيالند إق1 ة فضيلة،  لط1بق  لر بع، 
21111،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 ADVANCED VISION MAROC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 59، ش1رع 
 لزرقطشني  لط1بق  لس1دس رقم 18 

- 21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541215

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ADVANCED VISION MAROC
جميع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
،) لكهرب1ء)  ألعم01  لكهرو يك1نيكية)
،) لتي1ر) (HTA( ،( HT( ،( BT (،  لع1 ة)
،) إلض1ءة) ،) لتي1ر  ملنخفض)  لع1لي)
(، و لهندسة  ملدنية) ،) لبن1ء)  لع1 ة)

VRD)؛
و ملعد ت) وبيع  ملش د  تشريد  (-
أو) (/ للمنتج1ت و لخد 1ت  أل نية و)
أو  شتق1ت) (/ أ1  نتج1ت أخرى و)

 ملنتج1ت  ملتعلقة بمج01  لكهرب1ء)؛

و ستير د) وتأجير  وشر ء) بيع  (-

وتصنيع جميع  ش د و عد ت  لبن1ء)؛.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)59،)ش1رع)

 لزرقطشني  لط1بق  لس1دس رقم)18 

- 21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 ADVANCED VISION  لشركة)

بقيمة) حصة  (MOROCCO : 111

111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 ADVANCED VISION  لشركة)

عنش نه( )) جمع) (MOROCCO

441) لط1بق  لر بع) قتجزئة)  آلف1ق 

 21111 سيد1  عروف) ك1ليفشرني1 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) شفيق  حس1م   لسيد 

 214 ك1ليفشرني1 جشلف ريزورت فيال)

 21111 بشسكشرة)  ملدينة  لخضر ء)

 لد ر لبيض1ء) ملغرب

(- بت1ريخ) تم  إليد ع  لق1نشني ب-)

تحت رقم)-.

784I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

KDH CAR RENTAL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

KDH CAR RENTAL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع عبد 

 لخ1لق  لطريس رقم 81 تطش ن - 

93111 تطش ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31461

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 KDH (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.CAR RENTAL

تأجير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسي1ر ت بدون س1ئق.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع عبد)

(- تطش ن) (81 رقم)  لخ1لق  لطريس 

93111)تطش ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 5.111 (: لخضر) سعيد   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) لخضر  سعيد   لسيد 

برد  س1رش01 رقم)79)بشيرت1)»أ«)سبتة)

93111) لفنيدق  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد هش1م  لسريسر عنش نه( ))

 43 رقم) (14 زنقة) ش1رع جبل حي1ن 

تطش ن) (93111 تطش ن) (7 3)شقة) ط)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1171.

785I
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AL BAHIA PROMO

AL BAHIA PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

AL BAHIA PROMO
119, ش1رع عبد  لكريم  لخط1بي 
 لط1بق 3  لرقم 43 ، 41111، 

 ر كش  ملغرب
AL BAHIA PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 119, 

ش1رع عبد  لكريم  لخط1بي  لط1بق 3 
 لرقم 43 - 41111  ر كش  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.69891
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (15 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
أ1  ن) درهم«) (1.911.111«
 2.111.111« إلى) درهم«) (111.111«
إجر ء) ق1صة) (: طريق) عن  درهم«)
 ع ديشن  لشركة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135197.
786I

س- طلس

STE TIBARI IMMOBILIERE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

س- طلس
 لط1بق  الو0  لحي  الد ر1 ش1رع 

 لط1ئف رقم 41 ، 23111، بني  ال0 
 ملغرب

 STE TIBARI IMMOBILIERE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 لعثم1نية  لحي  إلد ر1  لط1بق 
 لث1لث - 23111 بني  ال0  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

12659

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. TIBARI IMMOBILIERE

كر ء) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 نشئ1ت عق1رية.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لعثم1نية  لحي  إلد ر1  لط1بق)

 لث1لث)-)23111)بني  ال0  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بششر ء) ب1 ش   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بششر ء) ب1 ش   لسيدة 

 3 إق1 ة  لش حة  لشقة) (11 قط1ع)

 11111 حي  لري1ض) ش1رع  لحشر 

 لرب1ط  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بششر ء) ب1 ش   لسيدة 

 3 إق1 ة  لش حة  لشقة) (11 قط1ع)

 11111 حي  لري1ض) ش1رع  لحشر 

 لرب1ط  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)381.

787I

 ئتم1نية فيد ك1،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BEK BRAY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تغيير نش1ط  لشركة

 ئتم1نية فيد ك1، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش1رع  لعركشب رقم 7724-11 

صندوق  لبريد رقم 146، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

BEK BRAY شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي حي  لرحمة 

4 - 73111  لد خلة  ملغرب.

تغيير نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.1555

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تغيير) (2122 أبريل) (21  ملؤرخ في)

نش1ط  لشركة  ن)» ستير د وتصدير)

بهدف) و لبيع  جميع  لسلع.) لشر ء)

في  ألسش ق  لد خلية)  لتسشيق 

و لخ1رجية لجميع  ملنتج1ت  لسمكية)

أو  ع1لجة) ك1نت  زروعة  سش ء)

»تج1رة  ألسم1ك) إلى) أو  جمدة«)

وتقييم) و ع1لجة  جمع  ب1لجملة؛)

وتصدير  ألعش1ب  لبحرية) وتسشيق 

نكة) (، ،) ملخل) ( لقش قع) ،) لرخشي1ت)

 Gelidium( ،( Colagar (،  لبرسيم))

تربية) ؛) (،( Gigartina( ،( Agar( agar

،) الستزر ع  لسمكي)  ألحي1ء) مل1ئية)

،) الستزر ع  مل1ئي) ،) ستزر ع  ملح1ر)

و ستزر ع) ،) الستزر ع  لجزئي 

(، ،) إلنت1ج)  ألعش1ب  لبحرية)

 ملع1لجة و لتسشيق)؛)تربية و ستغال0)

وتربية  ملح1ر)  الستزر ع  لبحر1 

وتربية  ألحي1ء) وتربية  لرخشي1ت 

جميع) وتصدير  وبيع  شر ء) ؛)  مل1ئية)

و لفطر)  نتج1ت  ملأكشالت  لبحرية 

و ملح1ر  لط1زجة و ملجمدة و ملعلبة)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)715/2022.

788I

BENZINA FIRDAOUS

 SOCIETE ZAAYER ACTIV
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE ZAAYER ACTIV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لر 1ني 
 ملركز - 15151  لر 1ني  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

387
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 28) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SOCIETE ZAAYER ACTIV SARL
غرض  لشركة بإيج1ز):) لتج1رة

 قهى
 طعم

 ستير د و تصدير
بيع وشر ء) ملش د  لغد ئية.

:) لر 1ني) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 ملركز)-)15151) لر 1ني  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد بشعزة  لخ1تير1):)91)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 11 (: ي1سين  بش  لده1ج)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بشعزة  لخ1تير1 عنش نه( ))
 11 حي  لقدس  جمشعة  لبيض1ء)
21111) لد ر) 22) لبرنش�شي) رقم)

 لبيض1ء) ملغرب.
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ي1سين  بش  لده1ج)  لسيد 
بئر  نزر ن  ق1 ة) ش1رع  عنش نه( ))
24111) لجديدة)  5 شقة)  لشبهي 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بشعزة  لخ1تير1 عنش نه( ))
 11 حي  لقدس  جمشعة  لبيض1ء)
21111) لد ر) 22) لبرنش�شي) رقم)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لر 1ني   البتد ئية 

2122)تحت رقم)12.
789I

BERRADA ENERGIE

برادة انيرجي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BERRADA ENERGIE
رقم 81 تجزئة ري1ض ي1سمين طريق 
عين شقف ف1س ، 31151، ف1س 

 ملغرب
بر دة  نيرجي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ف1س رقم 
81 تجزئة ري1ض  لي1سمين طريق 
عين  لشقف - 31151 ف1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72391

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
بر دة) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 نيرجي.
(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لهيدروكربشن.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ف1س رقم)
81)تجزئة ري1ض  لي1سمين طريق عين)

 لشقف)-)31151)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة حشرية بر دة بد و1):)111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بد و1) بر دة  حشرية   لسيدة 

 14 إق1 ة  ع1د  لشقة) (7 عنش نه( ))
زنقة كعب بن زهير م ج ف1س)31151 

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد إبر هيم  لر يس عنش نه( ))

تجزئة ري1ض  لي1سمين) (81 فيال رقم)

 31151 ف1س) عين  لشقف  طريق 

ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2197.

791I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 ARMIDO MINOUISE

GENERALE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 ARMIDO MINOUISE

GENERALE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم31 

سيد1 بلق1س تجزئة  ملزود - 83111 

ت1رود نت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8645

 17 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 ARMIDO MINOUISE  :

.GENERALE

غرض  لشركة بإيج1ز):)-1 لنج1رة)

-2 ألشغ01  ملختلفة و لبن1ء)

رقم31  (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

سيد1 بلق1س تجزئة  ملزود)-)83111 

ت1رود نت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

بهى) ف1طمة  يت  لح1ج   لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (311  :

للحصة.

711)حصة) (:  لسيد فؤ د  لعشفي)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بهى) ف1طمة  يت  لح1ج   لسيدة 

عنش نه( ))تجزئة  ملزود رقم71)سيد1)

بلق1س)83111)ت1رود نت  ملغرب.

عنش نه( )) فؤ د  لعشفي   لسيد 

31)سيد1 بلق1س تجزئة  ملزود) رقم)

83111)ت1رود نت  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فؤ د  لعشفي   لسيد 

31)سيد1 بلق1س تجزئة  ملزود) رقم)

83111)ت1رود نت  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بت1رود نت بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)134.

791I

 ئتم1نية فيد ك1،)شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PRO IMMO DAKHLA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 ئتم1نية فيد ك1، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

ش1رع  لعركشب رقم 7724-11 

صندوق  لبريد رقم 146، 73111، 

 لد خلة  ملغرب

PRO IMMO DAKHLA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 لعركشب رقم 7724-11 - 73111 

 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

21343

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 PRO (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. IMMO DAKHLA

غرض  لشركة بإيج1ز):)-)  لترويج)

 لعق1ر1.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 73111  -  11-7724 رقم)  لعركشب 

 لد خلة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 SEA-CULTURE : 1.111(لشركة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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 SEA-CULTURE  لشركة)
11- رقم) ش1رع  لعركشب  عنش نه( ))

7724 11111) لد خلة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
حسيني) خي1طي  رشيد   لسيد 
زنقة  لحرية  نف1) (17 رقم) عنش نه( ))

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 17 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)603/2022.
792I

FIDU ALIMTYAZ

PROMO ALAMI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك1تب أشرف،  كتب 14  لط1بق 2 
FES MAROC ،31111 ، ف1س

PROMO ALAMI SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 12 تجزئة 
زهرة أ ل 2 زو غة ف1س - 31111 

ف1س  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.59899

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)
PROMO ALAMI SARL)شركة ذ ت)
رأسم1له1)  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 2 أ ل) زهرة  تجزئة  (12  إلجتم1عي)
ف1س  ملغرب) (31111 (- زو غة ف1س)

نتيجة لسشء) لتسيير.
و عين:

و) رشيد  لعلمي   لسيد(ة))
بلشك ب) (18 زنقة) (6 رقم) عنش نه( ))
ف1س) (31111 حي كريش زو غة ف1س)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)16)أبريل)2122)وفي)12)تجزئة)
 31111 (- ف1س) زو غة  (2 أ ل) زهرة 

ف1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1957.
793I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE SANTA ROSE
TRANS

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SANTA ROSE TRANS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر فرحة 
 يت  لسبع - 31251   شز ر كندر 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
3657

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SOCIETE SANTA ROSE TRANS
نقل) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع لحس1ب  لغير
-)وسيط تج1ر1 في  لنقل

-) ستير د وتصدير.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دو ر فرحة)
كندر) 31251)  شز ر  (-  يت  لسبع)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: سليم) حمد ني   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سليم  حمد ني   لسيد 
دو ر فرحة  يت  لسبع)31111)صفرو)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) سليم  حمد ني   لسيد 
دو ر فرحة  يت  لسبع)31111)صفرو)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

18) 1رس) بت1ريخ)  البتد ئية بصفرو 

2122)تحت رقم)193.

794I

FUDICAIRE ISMAILI

STE BARITAL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلشك 2 رقم 17  لسم1رة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

STE BARITAL SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لسالم 

11 بلشك   رقم 38  لسم1رة - 72111 

 لسم1رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2357

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2121 يشنيش) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BARITAL SARL

:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لع1 ة.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 لسالم)11)بلشك   رقم)38) لسم1رة)-)

72111) لسم1رة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (511 (: ب1ر1)  لسيد  شح1 

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد رضش ن ط1لبي):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ب1ر1   لسيد  شح1 
 38 رقم) بلشك  لف  (11 حي  لسالم)

 لسم1رة)72111) لسم1رة  ملغرب.
عنش نه( )) ط1لبي  رضش ن   لسيد 
12) لسم1رة) رقم) ب1ني  جبل  زنقة 

72111) لسم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ب1ر1   لسيد  شح1 
 38 رقم) بلشك  لف  (11 حي  لسالم)

 لسم1رة)72111) لسم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
يشنيش) (29  البتد ئية ب1لسم1رة بت1ريخ)

2121)تحت رقم)146/2021.
795I

FIDU ALIMTYAZ

AFRAH BENDRISS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك1تب أشرف،  كتب 14  لط1بق 2 
FES MAROC ،31111 ، ف1س

AFRAH BENDRISS SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 159 
تجزئة أسم1ء طريق عين  لشقف 

ف1س - 31111 ف1س  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.56315
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بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
AFRAH BENDRISS SARL) بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)
تجزئة) (159 رقم)  قره1  إلجتم1عي 
(- ف1س) عين  لشقف  طريق  أسم1ء)
31111)ف1س  ملغرب نتيجة 0):)سشء)

 لتسيير.
و حدد  قر  لتصفية ب رقم)159 
عين  لشقف) طريق  أسم1ء) تجزئة 

ف1س ف1س)31111)ف1س  ملغرب.)
و عين:

و)  لسيد(ة)) حمد  ملستعين 
ب1ب) عرصة  ملنجشر  (8 عنش نه( ))
31111)ف1س)  لحديد  لبطح1ء)ف1س)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (21 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1881.
796I

FIDUCIAIRE NAKHIL

LA MINIÈRE D’AFRIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
La(Minière(d’Afrique شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كتب رقم 
2 على  ليمين شقة رقم 6 ز وية ش1رع 

ط1رق بن زي1د و بن ع1ئشة  ق1 ة 
 كسل سيشر عم1رة 18 - 41111 

 ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124919

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 La (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.Minière(d’Afrique

(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

و)  النت1ج، الستغال0،) لبحث 

 لهندسة في  ج01  لتعدين.

-) لتج1رة.

-) الستير د و  لتصدير.

:) كتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
6)ز وية) 2)على  ليمين شقة رقم) رقم)

ع1ئشة) و بن  زي1د  بن  ط1رق  ش1رع 

 -  18 عم1رة) سيشر   ق1 ة  كسل 

41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: أوتيفى)  لسيد  لحسين 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد رضش ن حر رة):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لحسين أوتيفى عنش نه( ))
ت1ركة) (862 رقم) (2 تجزئة  لنخيل)

41111) ر كش  ملغرب.

عنش نه( )) حر رة  رضش ن   لسيد 

 41111  743 رقم) تجزئة  لشرف 

 ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة كنزة بزى عنش نه( ))تجزئة)
 41111 ت1ركة) (862 رقم) (2  لنخيل)

 ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135134.

797I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

BAKAB

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

قفل  لتصفية

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION

رقم 8 زنقة 21 غشت  لسشق 

 لقديم خريبكة ، 25111، خريبكة 

 ملغرب

BAKAB شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : 6 ش1رع 

 م  لقرى  لرش1د 3 خريبكة - 25111 

خريبكة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.6373

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر) (2121 شتنبر) (21 في)  ملؤرخ 

ذ ت  سؤولية) شركة  (BAKAB حل)

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد  بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

ش1رع  م  لقرى) (6  قره1  إلجتم1عي)

25111)خريبكة) (- 3)خريبكة)  لرش1د)

 ملغرب نتيجة لعدم تحقيق  هد ف)

 لشركة.

و عين:

بدر  لدين)  لسيد(ة)) حمد 

بلعم1ن) زنقة  (3 عنش نه( )) و  كبشر1 

حي  لر حة  لد ر) (11 شقة) (1 ط1بق)

 لبض1ء)21221) لد ر  لبيض1ء) ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

ش1رع) (6 وفي) (2121 شتنبر) (21 بت1ريخ)

 م  لقرى  لرش1د)3)خريبكة)-)25111 

خريبكة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25  البتد ئية بخريبكة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)184.

798I

SOCIETE MODYANI SARL

M.K.R ECLAIRAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

M.K.R ECLAIRAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة 

بش1رع  حمد  لخر ز زنقة 4 رقم 

32  لط1بق  ألو0 - 91111 تطش ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31129

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 M.K.R(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.ECLAIRAGE

شر ء) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أغر ض  ملعد ت) جميع  وبيع 

 لكهرب1ئية و إلكسسش ر ت..

شقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
رقم) (4 زنقة) بش1رع  حمد  لخر ز 

تطش ن) (91111 (- 32) لط1بق  ألو0)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (75 (: رشيد)  لسيد  قدم 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (25 (: فرح) أفقير   لسيدة 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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عنش نه( )) رشيد   لسيد  قدم 
 32 رقم) (4 ش1رع  حمد  لخر ز زنقة)

91111)تطش ن  ملغرب.

 لسيدة أفقير فرح عنش نه( ))ش1رع)
 91111  17 رقم) (3 زنقة)  لشرف1ء)

تطش ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) رشيد   لسيد  قدم 
 32 رقم) (4 ش1رع  حمد  لخر ز زنقة)

91111)تطش ن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (23  البتد ئية بتطش ن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)654.

799I

SOCIETE MODYANI SARL

LUZ DEL NORTE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

LUZ DEL NORTE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملكتب 

 لك1ئن بتجزئة ب1ب سبتة رقم 17 

 لط1بق  ألر�شي  كتب رقم 11 - 

93111  لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31315

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 18) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 LUZ (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DEL NORTE
:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.
:) ملكتب) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 17 رقم) سبتة  ب1ب  بتجزئة   لك1ئن 
 -  11 رقم)  لط1بق  ألر�شي  كتب 

93111) لفنيدق  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
حصة) (111 (: ط1ي1) ع1د0   لسيد 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ط1ي1  ع1د0   لسيد 
تجزئة ب1ب سبتة ش1رع عبد  لخ1لق)
93111) لفنيدق)  39 طشريس إق1 ة)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد ع1د0 ط1ي1 عنش نه( ))ة ب1ب)
طشريس) عبد  لخ1لق  ش1رع  سبتة 

إق1 ة)39 93111) لفنيدق  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
25) 1رس)  البتد ئية بتطش ن بت1ريخ)

2122)تحت رقم)913.
811I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BIG INTER GLOBE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
BIG INTER GLOBE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي طريق 

 لرب1ط،  لعرف1ن 22، عم1رة 279، 
 لط1بق 4، شقة رقم 161 - 91191 

طنجة  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.95717

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تم) (2122 أبريل) (18 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»511.111)درهم«)أ1  ن)»751.111 
عن) درهم«) (1.251.111« إلى) درهم«)
إد 1ج  حتي1طي أو أرب1ح أو) (: طريق)

عالو ت إصد ر في رأس  مل01.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 
3694) ن  لسجل) تحت رقم) (2122

 لترتيبي.
811I

CCJF

 LES NOUVELLES GLACES AL
JAWDA

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

رفع رأسم01  لشركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
 LES NOUVELLES GLACES AL
JAWDA شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 216-215، 
 ملنطقة  لصن1عية  لسالم - 73111 
إقليم و د1  لذهب  لكشيرة  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.13.133
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2122 أبريل) (11 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسم01  لشركة  رفع 
أ1) درهم«) (4.111.111« قدره)
إلى) درهم«) (6.111.111«  ن)
طريق) عن  درهم«) (11.111.111«
ديشن  لشركة) إجر ء) ق1صة  ع  (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) بش د1  لدهب   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)712/2022.
812I

FUDIMAITRISE HAMID

 STE DE BIASE

COSTRUZIONI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDIMAITRISE HAMID

 RUE IBN BATOUTA 88

 KHEMISSET ، 15000،

KHEMISSET MAROC

 STE DE BIASE COSTRUZIONI

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر  يت 

بشهش  جمع  لطلبة  يت  وريبلـ  

 لخميس1ت - 15111  لخميس1ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29525

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DE BIASE COSTRUZIONI SARL

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1)–) شغ01  لبن1ء).

:)دو ر  يت) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ـ) بشهش  جمع  لطلبة  يت  وريبل)

15111) لخميس1ت) (-  لخميس1ت)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: ي1سين)  لسيد  حبش1ن 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: بي1ز1) دو   لسيد  يشيل 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حبش1ن ي1سين عنش نه( ))
رقم)126)زنقة و د  للكشس حي  لزهر ء)
15111) لخميس1ت)  لخميس1ت)

 ملغرب.
 لسيد  يشيل دو بي1ز1 عنش نه( ))
كشنتر د  س1ن بريمش رقم)8)فييتر1 د1)

بشتنز   يط1لي1)85111)بشتنز   يط1لي1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حبش1ن ي1سين عنش نه( ))
رقم)126)زنقة و د  للكشس حي  لزهر ء)
15111) لخميس1ت)  لخميس1ت)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لخميس1ت   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)275.
813I

SAMIR FIDUCIAIRE

أطلس وليلي للسياحة
إعالن  تعدد  لقر ر ت

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
أطلس وليلي للسي1حة »شركة 

 ملس1همة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 35، ش1رع 
عال0 بن عبد هللا،  لط1بق  ألو0، 
 ملدينة  لجديدة - 51111  كن1س 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.31791

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
2121)تم  تخ1ذ) 21)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم و حد:) لذ1 ينص على)
ملجلس) جدد  أعض1ء) تعيين   1يلي:)
 الد رة تبع1 النته1ء) دة  ه1م  ألعض1ء)
 لقد  ى للمجلس  الد ر1  ن خال0)
14) ن  لق1نشن  ألس1�شي)  مل1دة رقم)
أعض1ء) ملجلس) و نه  للشركة.)
ك1لت1لي:) لسيد) هم   الد ر1  لجدد 

ت) ب  بن  لفضيل  لح1 ل  بنس1لم 
(- رئيس1 للشركة) (65999 و رقم د 0)
 لسيد  حمد  لتش ي  لح1 ل ب ت)
(- عضش  د ر1) (174313 د 0) و رقم 
ب) حميد1  لح1 ل   لسيد  لحبيب 
(- عضش  د ر1) (44956 ت و رقم و و)
 لسيد  حمد وز ني ش1هد1  لح1 ل)
ب ت و رقم ص1د)41921)عضش  د ر1)
-) لسيد فريد  لت1ز1  لح1 ل ب ت و)

رقم د 0)34556)عضش  د ر1
ينص) رقم  ثن1ن:) لذ1  قر ر 
تغيير  قر  ملؤسسة  ن) على  1يلي:)
عال0) ش1رع  (،35  لعنش ن  لقديم:)
ج،) م  هللا،) لط1بق  ألو0،) عبد  بن 
شقة)  كن1س.) لى  لعنش ن  لجديد:)
رقم)11،)عم1رة رقم)19،)تجزئة س1رة،)

 رج1ن)1،) كن1س
على) ينص  ثالثة:) لذ1  رقم  قر ر 
 1يلي:)تغيير نش1ط  لشركة  لى  ق1و0)

في  ألشغ01  ملختلفة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)2) لهدف  الجتم1عي:) لذ1)
على  1يلي:) لهدف  الجتم1عي) ينص 
للشركة):) ق1و0 في  الشغ01  ملختلفة)

.)ب1قي  لبند لم يتغير.
4) ملقر  الجتم1عي:) لذ1) بند رقم)
على  1يلي:) ملقر  الجتم1عي) ينص 
عم1رة رقم) (،11 شقة رقم) (: للشركة)
19،)تجزئة س1رة،) رج1ن)1،) كن1س)

.)ب1قي  لبند لم يتغير
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (18 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1498.
814I

nezha(elwassi

SPECTRE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .61

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco

SPECTRE شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي كيشصك 

ب1لط1بق  الر�شي  ق1 ة  لجشهرة 

 لخضر ء 3  ركز سيد1 بشزيد 

 لجديدة  شال1 عبد هللا - 24111 

 لجديدة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

19333

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. SPECTRE

:) د رة) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملط1عم)

-)وك1لة عق1رية

-) ستير د وتصدير).

:)كيشصك) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ب1لط1بق  الر�شي  ق1 ة  لجشهرة)

بشزيد) سيد1  3) ركز   لخضر ء)

 24111 (- عبد هللا)  لجديدة  شال1 

 لجديدة  ملغرب).

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد سمير ط1يق):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

د) عنش نه( )) ط1يق  سمير   لسيد 

3) ركز) 5) ق1 ة  لجشهرة  لخضر ء)

24111) لجديدة) بشزيد) سيد1 

 ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

د) عنش نه( )) ط1يق  سمير   لسيد 

3) ركز) 5) ق1 ة  لجشهرة  لخضر ء)

24111) لجديدة) بشزيد) سيد1 

 ملغرب)

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

21)أبريل)  البتد ئية ب1لجديدة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)27753.

815I

AZ CONSULTANTS

ARCHITECTES 83

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

AZ CONSULTANTS

141 ش1رع حسن  ألو0،  لط1بق 

 لر بع ، 21111،  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب

ARCHITECTES 83 شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 4 زنقة و د 

زيز  لط1بق  لر بع - 11111  لرب1ط 

 ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.138585

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تحشيل) (2121 نشنبر) (17  ملؤرخ في)

 ملقر  الجتم1عي  لح1لي للشركة  ن)»4 

 11111 (- زنقة و د زيز  لط1بق  لر بع)

أحمد) »زنقة  إلى)  لرب1ط  ملغرب«)

بيتر1) س1حة  (6 رقم) عم1رة  لشكيلي 

شقة رقم)5)حس1ن)-)11111) لرب1ط)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124177.

816I
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jilovta sarl

 CHARIKAT NASSIM TAJHIZ
BINAE CNTB

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 CHARIKAT NASSIM TAJHIZ

BINAE CNTB شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7 تجزئة 
طريق سيد1 يحي يعقشبي  ملنصشر - 

61111 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
39271

 19 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 فبر ير)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 CHARIKAT NASSIM TAJHIZ

.BINAE CNTB
:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لع1 ة  و  ملختلفة.
تجزئة) (7 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- طريق سيد1 يحي يعقشبي  ملنصشر)

61111)وجدة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 بلغ رأسم01  لشركة:)2.111.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: عبد  لحميد) عمر و1   لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (21.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  لحميد) عمر و1   لسيد 
 17 طريق  بي  مله1جر رقم) عنش نه( ))

61111)وجدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لحميد) عمر و1   لسيد 
 17 طريق  بي  مله1جر رقم) عنش نه( ))

61111)وجدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)579.

817I

FIDU ALIMTYAZ

 STE MANAZIL AL KERAM
SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلشن 

 ك1تب أشرف،  كتب 14  لط1بق 2 
FES MAROC ،31111 ، ف1س

 STE MANAZIL AL KERAM SARL
AU شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع عبد 

 لكريم بنجلشن رقم 42  لط1بق 
 لس1دس  ك1تب  شرف ف1س 

31111 ف1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
72411

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MANAZIL AL KERAM SARL AU

-1أعم01) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
 تنشعة أو إنش1ء ت

-2 نعش عق1ر1.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
42) لط1بق) عبد  لكريم بنجلشن رقم)
 لس1دس  ك1تب  شرف ف1س)31111 

ف1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
عبد  لرحمن  لكشاللي)  لسيد 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111  :

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  لرحمن  لكشاللي)  لسيد 
عنش نه( )) لعنش ن تجزئة  لبرج طريق)
ف1س) (31111 ف1س) عين  لشقف 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لرحمن  لكشاللي)  لسيد 
عنش نه( )) لعنش ن تجزئة  لبرج طريق)
ف1س) (31111 ف1س) عين  لشقف 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1959.
818I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(»N2AC

 IMMO SECURE FUND (SPI(
شركة استثمار عقاري

 برأس مال متغير
تأسيس شركة  ملس1همة

 N. AMAR(AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 (IMMO(SECURE(FUND (SPI
شركة  ستثم1ر عق1ر1 برأس  01 

 تغير »شركة  ملس1همة« 
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ز وية 

طريق  لجديدة وزنقة أبش ظبي -، 

21211  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملس1همة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.541529

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

 ألس1�شي لشركة  ملس1همة ب1ملميز ت)

 لت1لية:

شكل  لشركة):)شركة  ملس1همة).

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 IMMO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

شركة) ((SECURE FUND (SPI

 ستثم1ر عق1ر1 برأس  01  تغير.

:) ستثم1ر) غرض  لشركة بإيج1ز)

عق1ر1.

ز وية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- ظبي) أبش  وزنقة  طريق  لجديدة 

21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة:)99)سنة.

ويبلغ رأسم01  لشركة)3.111.111 

درهم،

 قسم ك1لت1لي:

 Valoris Group S.A :  لشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (11.111

للحصة).

 Valoris Property S.A  لشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (: 11.111

للحصة).

 Valoris Corporate  لشركة)

Finance S.A : 11.111)حصة بقيمة)

111)درهم للحصة).

أعض1ء) جلس) أو   ملتصرفشن 

 لرق1بة:)

 Valoris Group S.A  لشركة)

يشسف  لجعيد1) ويمثله1  لسيد 

ز وية) عنش نه( )) بصفته( )) تصرف 

ظبي) أبش  وزنقة  طريق  لجديدة 

21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
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 Valoris Property  لشركة)

فنيش) تشفيق  ويمثله1  لسيد  (S.A
ز وية) عنش نه( )) بصفته( )) تصرف 

ظبي) أبش  وزنقة  طريق  لجديدة 

21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

 Valoris Corporate  لشركة)

ويمثله1  لسيد يشسف) (Finance S.A

بصفته( )) تصرف)  لجعيد1 
عنش نه( ))ز وية طريق  لجديدة وزنقة)

أبش ظبي)21211) لد ر  لبيض1ء) ملغرب

 Morroco Real Estate  لشركة)

ويمثله1  لسيد) (Management S.A

بصفته( )) بخ1لد  بن   حمد  نتصر 
رئيس  دير ع1م عنش نه( ))ز وية طريق)

 لجديدة وزنقة أبش ظبي)21211) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب

بندفعة) نشفل   لسيد 

عنش نه( )) بصفته( )) تصرف 

 HEATHERLEA GROVE  21

 WORCESTER PARK KT4 8GB

لندن  ململكة) (-- (LONDRES LS

 ملتحدة

 ر قب أو  ر قبي  لحس1ب1ت):

 Cabinet EL MAGUIRI  لشركة)

ASSOCIES)&)ويمثله1  لسيد عص1م)

 مل1كر1)( )بصفته  ر قب  لحس1ب1ت)
Pleiades) لط1بق) زنقة) (,5 عنش نه( ))

21111) لد ر  لبيض1ء)  5  ألو0 رقم)

 ملغرب

 قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي)

تشزيع) و  بتكشين  الحتي1طي   ملتعلقة 

 ألرب1ح):

27) ن  لنظ1م) للم1دة)  لرجشع 

 ألس1�شي.

 إل تي1ز ت  لخ1صة  ملنصشص)

عليه1 لكل شخص):

ال�شيء.
بقبش0)  قتضي1ت  تعلقة 

تفشيت) لهم   ألشخ1ص  ملخش0 
 ألسهم وتعيين جه1ز  لشركة  ملخش0)

له  لبث في طلب1ت  لقبش0):

Agrément de l’AMMC) ؤرخ)

AG/ تحت رقم) (2122 25) 1رس) في)

. SPI/007/2022

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822316.

819I

expert comptable

 STE AGGLOMARBRE DE
NORD S.a.r.l

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

 STE AGGLOMARBRE DE NORD
S.a.r.l شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لنهضة 
- رقم 55 - سلش ن - 62111  لن1ظشر 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 1

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 AGGLOMARBRE DE NORD

.S.a.r.l
بيع) (- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 لرخ1م ب1لجملة وب1لتفصيل وتسشيق)
 ش د  لبن1ء)في تج1رة  لتجزئة و لجملة.

-)تصنيع  لكتل.
-)نقل  لبض1ئع لحس1ب  لغير..

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 62111 (- 55)-)سلش ن)  لنهضة)-)رقم)

 لن1ظشر  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

دو ر)  لسيد و ئل بنتال عنش نه( ))

 62111 -) لن1ظشر) بشعرك) (-  لغريبة)

 لن1ظشر  ملغرب.

عنش نه( )) قد ش  ي1سين   لسيد 

-) لن1ظشر) سلش ن) (- حي  لنهضة)

62111) لن1ظشر  ملغرب.

 لسيد عبد  لسالم بنتال عنش نه( ))

سلش ن-) لن1ظشر) (- دو ر  لغريبة)

62111) لن1ظشر  ملغرب.

دو ر) عنش نه( )) بنتال  زيد   لسيد 

-) لن1ظشر) -)سلش ن) -)بشعرك)  لغريبة)

62111) لن1ظشر  ملغرب.

حي)  لسيد علي قد ش عنش نه( ))

 62111 -) لن1ظشر) سلش ن) (-  لنهضة)

 لن1ظشر  ملغرب.

عنش نه( )) قد ش   لسيد  حمد 

-) لن1ظشر) سلش ن) (- -) ر ك) حي  أل ل)

62111) لن1ظشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

دو ر)  لسيد و ئل بنتال عنش نه( ))

 62111 -) لن1ظشر) بشعرك) (-  لغريبة)

 لن1ظشر  ملغرب

عنش نه( )) قد ش  ي1سين   لسيد 

-) لن1ظشر) سلش ن) (- حي  لنهضة)

62111) لن1ظشر  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27  البتد ئية ب1لن1ضشر بت1ريخ)

2122)تحت رقم)661.

811I

MOUSSAOUI HAJJI

SOCIETE K2M AGRI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

SOCIETE K2M AGRI SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

 يسيد ن إزد ر ويسلس1ت ورز ز ت - 

45111 و رز ز ت  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.11183

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 17) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

SOCIETE K2M AGRI SARL) بلغ)

درهم وعنش ن) (91.111,11 رأسم1له1)

دو ر  يسيد ن)  قره1  إلجتم1عي 

 45111 (- ورز ز ت) ويسلس1ت  إزد ر 

أز ة) (: (0 نتيجة  و رز ز ت  ملغرب 

 1لية.

دو ر) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

(-  يسيد ن إزد ر ويسلس1ت ورز ز ت)

45111)و رز ز ت  ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة))فدوى  ودرو و عنش نه( ))

حفضة) تجزئة  55) لط1بق  ألو0 

51151) كن1س) 2) كن1س)  رج1ن)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

 لسيد(ة))سه1م قسش و عنش نه( ))

 54351 تش1ويت  يدلت) طريق 

 يدلت  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

 لسيد(ة))هدى  ملدني و عنش نه( ))

قصر  لز وية  لبكرية  دغرة)

52111) لرشيدية  ملغرب)  لرشيدية)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (18  البتد ئية بشرز ز ت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)149.

811I



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8540

ORENJI

ORIENTAL DIGICOM
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ORENJI

32 ش1رع  حمد  لخ1 س  لشقة 

رقم 4 حي  لحسني برك1ن ، 63111، 

برك1ن  ملغرب

ORIENTAL DIGICOM شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشقة 

رقم 3  لط1بق  لث1ني عم1رة  ضر ن 

ش1رع  حمد  لخ1 س - 63311 

برك1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8439

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ORIENTAL DIGICOM

-خد 1ت) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 إلتص01 و لرقمنة،

)-أشغ01  ختلفة)،

-)تج1رة.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

3) لط1بق  لث1ني عم1رة  ضر ن) رقم)

ش1رع  حمد  لخ1 س)-)63311)برك1ن)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  لبشير وشكر د1)

حصة بقيمة)111.111)درهم للحصة)

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لبشير وشكر د1 عنش نه( ))

 9 رقم) زنقة  لسندس  حي  الندلس 

6111)وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لبشير وشكر د1 عنش نه( ))

 9 رقم) زنقة  لسندس  حي  الندلس 

61111)وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)223.

812I

BOUSSOLE CONSEIL

ACTUS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تشسيع نش1ط  لشركة)

BOUSSOLE CONSEIL

3, ز وية زنقة بينيل و ش1رع عبد 

 ملش ن ، 21361،  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب

ACTUS INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  الجتم1عي ز وية زنقة 

آيت بعمر ن وش1رع  حمد  لخ1 س، 

عم1رة A،  لط1بق 8 - 21313  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.323325

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):

 لتصدير ع1 ة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822312.

813I

ORENJI

AGRO TABI3A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ORENJI

32 ش1رع  حمد  لخ1 س  لشقة 

رقم 4 حي  لحسني برك1ن ، 63111، 

برك1ن  ملغرب

AGRO TABI3A شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لشقة 

رقم 3 لط1بق  لث1ني عم1رة  ضر ن 

ش1رع  حمد  لخ1 س - 63311 

برك1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8437

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 14) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AGRO(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.TABI3A

-أشغ01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ختلفة)،

-)تج1رة)،

-) ستير د و تصدير.

:) لشقة) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عم1رة  ضر ن) 3 لط1بق  لث1ني  رقم)

ش1رع  حمد  لخ1 س)-)63311)برك1ن)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 811 (: تختشخ)  لسيد  سم1عيل 

حصة بقيمة)81.111)درهم للحصة).

211)حصة) (:  لسيدة أشن لشبنة)

بقيمة)21.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  سم1عيل تختشخ عنش نه( ))
 62911 ستشت) والد  دو ر  لفش رس 

ز يش  ملغرب.
 لسيدة أشن لشبنة عنش نه( ))رقم)
11تجزئة  ملسيرة)62911)ز يش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  سم1عيل تختشخ عنش نه( ))
 62911 ستشت) والد  دو ر  لفش رس 

ز يش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)222.

814I

Société(castel(flex

CASTEL FLEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Société(castel(flex
56 ش1رع  بر هيم  لرود ني شقة 
2 حي  ملحيط ، 12111،  لرب1ط 

 لرب1ط
CASTEL FLEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 56 ش1رع 
 بر هيم  لرود ني شقة رقم 2 حي 
 ملحيط - 12111  لرب1ط  لرب1ط
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159517
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CASTEL FLEX
غرض  لشركة بإيج1ز):)بيع  الث1ث)

 لد خلي.
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بيع  ألرضي1ت  لد خلية و عد ت)
 لحد ئق و عد ت  لحم1م

 لتج1رة  لع1 ة.
56)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
حي) (2 رقم) شقة   بر هيم  لرود ني 

 ملحيط)-)12111) لرب1ط  لرب1ط.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة  دريسية بشخد ي):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بشخد ي)  لسيدة  دريسية 
213) والد) رقم) بلشك ه1ء) عنش نه( ))
21151) لقنيطرة)  وجيه  لقنيطرة)

 لقنيطرة.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) سعيد  رويش   لسيد 
عين) (4 2) لشقة) 41) لط1بق) زنقة)
21151) لد ر لبيض1ء)  2  لشف1ء)

 لد ر لبيض1ء
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)-.
815I

Cabinet Espace Expertise Comptable

YANISS PARC
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Espace Expertise
Comptable

 Angle Avenue Hassan II et
 Mohammed(VI(Appt 16B

 Résidence Palmeraie Temara
Centre ، 12000، Temara(Maroc

YANISS PARC شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دي1ر 
 ملنصشر رقم 234  لخميس1ت - 

15121  لخميس1ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

29527

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.YANISS PARC

Milk- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 bar, Exploitation d’espace de jeu

. pour enfants

دي1ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(- 234) لخميس1ت) رقم)  ملنصشر 

15121) لخميس1ت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: هدى  ملش1طي)  لسيدة 

حصة بقيمة)111,11)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة هدى  ملش1طي عنش نه( ))

 12 حي  لكر  ة) (14 13) لزنقة) رقم)

15111) لخميس1ت  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيدة هدى  ملش1طي عنش نه( ))

 12 حي  لكر  ة) (14 13) لزنقة) رقم)

15111) لخميس1ت  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لخميس1ت   البتد ئية 

أبريل)2122)تحت رقم)171.

816I

CABINET BEN-YAHIA

SOFAST PLASTICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BEN-YAHIA

121، ش1رع  حمد  لخ1 سـ  إق1 ة 

 لسالم  للط1بق  لث1لث رقم 24ـ  

طنجة ، 91111، طنجة  ملغرب

SOFAST PLASTICS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 شال1 إسم1عيل ، 14 ، إق1 ة  شال1 

إسم1عيل ،  لط1بق  لث1لث ، رقم 9 - 

91111 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.115615

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (13  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

SOFAST PLASTICS) بلغ رأسم1له1)

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111

(، إسم1عيل)  إلجتم1عي ش1رع  شال1 

14)،)إق1 ة  شال1 إسم1عيل)،) لط1بق)
طنجة) (91111  -  9 رقم) (،  لث1لث)

 ملغرب نتيجة 0):)قر ر  لشرك1ء.

ش1رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

 شال1 إسم1عيل)،)14)،)إق1 ة  شال1)
إسم1عيل)،) لط1بق  لث1لث)،)رقم)9 - 

91111)طنجة  ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة))بش1ر  لبكر1 و عنش نه( ))

زهرة) ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة 

ط1بق)1)شقة)1 91111)طنجة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3682.

817I

HIDA SERVICE TAROUDANT

AIT CHAHRAMANE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM(LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

AIT CHAHRAMANE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 ملخت1ر  لسش�شي  لبالليع - 83111 

ت1رود نت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8659

 11 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 AIT (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CHAHRAMANE
-1 مشن) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لحفالت)

-2 نظم  لتظ1هر ت و ملن1سب1ت

-3 الستير د و لتصدير.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 83111 (-  ملخت1ر  لسش�شي  لبالليع)

ت1رود نت  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: شهر 1ن)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد شهر 1ن عنش نه( ))
 83111 بنه1شم  لبالليع) جن1ن 

ت1رود نت  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد شهر 1ن عنش نه( ))
 83111 بنه1شم  لبالليع) جن1ن 

ت1رود نت  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بت1رود نت بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)145.

818I

AUDINORD SARL

ALTAVISTA 360
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58،  لط1بق  لس1دس، إق1 ة 
لين1، ز وية ش1رع  حمد  لخ1 س، 

ش1رع ط1ن ط1ن وحي لبن1ن ، 
TANGER MAROC ،91111
ALTAVISTA 360 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  ملجد 
 ق1 ة  حس1ن بلشك 27  لط1بق 2 
 لشقة 13 - 91111 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126611
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 26) 1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ALTAVISTA 361
:) لتدريب) غرض  لشركة بإيج1ز)
تقديم) و  و  لتشظيف  و الستش1رة 

 لخد 1ت.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  ملجد)
 2 27) لط1بق) بلشك)  ق1 ة  حس1ن 

 لشقة)13 - 91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(:  لسيد كريم  لسفي1ني  لكريز1)
21)حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  هد1 بنسبيعة):)21)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة هدى   خش1ن):)21)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيدة حن1ن  لح1رتي):)21)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
21)حصة) (:  لسيد  يمن  لخي1طي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
كريم  لسفي1ني  لكريز1)  لسيد 
 19 عنش نه( )) ق1 ة  ملستقيل م س)
سيد1  عروف) (8 رقم) (151 عم1رة)

91111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد  هد1 بنسبيعة عنش نه( ))
حي  لعلشيين تجزئة بروفنص01 عم1رة)

16)شقة)15 91111)تم1رة  ملغرب.
 لسيدة حن1ن  لح1رتي عنش نه( ))
 6 ب1ب  ألندلس  جمشعة)  لعرف1ن 
عم1رة)13)ج)2)رقم)12 91111)طنجة)

 ملغرب.
 لسيدة هدى   خش1ن عنش نه( ))
 13 13)رقم) 11)عم1رة)  لضحى  لبركة)

91111)طنجة  ملغرب.
عنش نه( ))  لسيد  يمن  لخي1طي 
 لضحى  لبركة)11)بلشك)13)عم1رة)13 

رقم)13 91111)طنجة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  يمن  لخي1طي 
 لضحى  لبركة)11)بلشك)13)عم1رة)13 

رقم)13 91111)طنجة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253169.

819I

ANNONCE LEGALE

AKHSSAY SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
AKHSSAY SARL AU شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع اللة 
 لي1قشت و زنقة  الر ر 9  ق1 ة ك1ليز 
 لط1بق 4  لشقة 17  لد ر  لبيض1ء 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541447

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. AKHSSAY SARL AU
:) لغرض) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ن  لشركة في  ملغرب وفي  لخ1رج:
•)بيع  ملنتج1ت  لغذ ئية ب1لجملة.

وتشزيع  ملنتج1ت) وبيع  شر ء) (•
 الستهالكية.

•) ملت1جرة بجميع أشك1له1  ملتعلقة)
أو) أو  ملستلز 1ت  بجميع  ملنتج1ت 

 لخد 1ت.
•) ستير د وتصدير جميع  ملنتج1ت)

و ملستلز 1ت و لخد 1ت.
•)تحقيق جميع  لخد 1ت  ملتعلقة)

ب1ألنشطة  ملذكشرة أعاله.
•)تقديم خد 1ت وأعم01  تنشعة.
•) لتمثيل و لتشغيل و لتن1ز0 عن)
جميع  لتر خيص و لعال 1ت  لتج1رية)
وبر ء ت  الختر ع) وحقشق  ال تي1ز 

و لعملي1ت و لعال 1ت وأ1 �شيء)آخر

أشك01  لتع1ون  ع) شكل  ن  (•

،)ذ ت)  لشرك1ت  لشطنية أو  ألجنبية)

 لصلة لغرض  لشركة.

•) لتج1رة  لع1 ة؛

•) ستير د و تصدير)؛

بهدف) جميع  لعملي1ت  تنفيذ  (•

على) غرض  لشركة  ملحدد  تحقيق 

أو) (، أخذ  ملص1لح) أو  (، هذ   لنحش)

أو) (، طريق  ملس1همة) عن   ملش1ركة 

شر ء) أو  (، أو  الكتت1ب) (،  الند 1ج)

جميع  لشرك1ت) في   ألور ق  مل1لية 

أو  لح1لية  لتأسيسية  لتي)  لق1ئمة 

لديه1

•)ك1ئن  ش1به أو  رتبط)؛

•)وبصشرة أعم)،)جميع  لعملي1ت)

 لصن1عية و لتج1رية و ألور ق  مل1لية)

و مل1لية  ملتعلقة بشكل  ب1شر أو غير)

بش حدة أو) (، كلًي1 أو جزئًي1) (،  ب1شر)

أخرى  ن  لعملي1ت  ملش1ر إليه1 أدن1ه)

تطشير) أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك  (،

جميع) وكذلك  نش1ط  لشركة  ثل 

غير  ملب1شرة) أو   ملش1رك1ت  ملب1شرة 

بأ1 شكل  ن  ألشك01

أنشطة) تم1رس   لشرك1ت  لتي 

 م1ثلة أو ذ ت صلة..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع اللة)

9) ق1 ة ك1ليز)  لي1قشت و زنقة  الر ر)

17) لد ر  لبيض1ء) 4) لشقة)  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  لحس1ن  خ�شي)

درهم) (111.111 بقيمة) حصة 

للحصة.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  لحس1ن  خ�شي عنش نه( ))

21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لحس1ن  خ�شي عنش نه( ))

21111) لد ر  لبيض1ء)  لد ر  لبيض1ء)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822483 .

821I

ORENJI

FRERES KAROUACH IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ORENJI

32 ش1رع  حمد  لخ1 س  لشقة 
رقم 4 حي  لحسني برك1ن ، 63111، 

برك1ن  ملغرب

 FRERES KAROUACH IMMO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 61 
زنقة تطش ن حي و د  ملخ1زن - 63311 

برك1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8433

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FRERES KAROUACH IMMO

- نعش) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1)،)

-أشغ01  ختلفة.
 61 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
زنقة تطش ن حي و د  ملخ1زن)-)63311 

برك1ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 211 (: قرو ش)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).

 لسيد عبد  لفت1ح قرو ش):)211 

حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).

 211 (: قرو ش) هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).

 211 (: قرو ش)  لسيد  سم1عيل 

حصة بقيمة)21.111)درهم للحصة).

 لسيد ف1رس قرو ش):)211)حصة)

بقيمة)21.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) قرو ش   لسيد  حمد 

81)حي و د  ملخ1زن) زنقة تطش ن رقم)

63311)برك1ن  ملغرب.

قرو ش) عبد  لفت1ح   لسيد 

عنش نه( ))زنقة تطش ن رقم)81)حي و د)

 ملخ1زن)63311)برك1ن  ملغرب.

 لسيد عبد هللا قرو ش عنش نه( ))

81)حي و د  ملخ1زن) زنقة تطش ن رقم)

63311)برك1ن  ملغرب.

قرو ش)  لسيد  سم1عيل 

عنش نه( ))زنقة تطش ن رقم)78)حي و د)

 ملخ1زن)63311)برك1ن  ملغرب.

عنش نه( )) قرو ش  ف1رس   لسيد 

81)حي و د  ملخ1زن) زنقة تطش ن رقم)

63311)برك1ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) قرو ش   لسيد  حمد 

81)حي و د  ملخ1زن) زنقة تطش ن رقم)

63311)برك1ن  ملغرب

قرو ش) عبد  لفت1ح   لسيد 

عنش نه( ))زنقة تطش ن رقم)81)حي و د)

 ملخ1زن)63311)برك1ن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)219.

821I

fidulimar

SITE-EXTRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SITE-EXTRA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر سيت 

 لنقشب  كدز - 47712 ز كشرة 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.2911

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (16 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

تفشيت  لسيد)(ة))حمش  بن  حمد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (5.111

(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (5.111

 16 بت1ريخ) لحس1ين   لحسين  يت 

أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)113.

822I

fidulimar

SITE-EXTRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين  سير جديد للشركة

fidulimar

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SITE-EXTRA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي سيت 

 لنقشب - 47712 زلكشرة  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.2911

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تعيين) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)

للشركة  لسيد(ة)) يت)  سير جديد 

لحس1ين  لحسين كمسير وحيد

تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بز كشرة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)113.

823I

LE MONOPOLE

 SOCIETE DE TRANSPORT

NAFISSA SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR

 RUE ISHAK IBNOU HANINE

 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT

NAFISSA SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 

 Residence(jawharat(al(jarrah 5

 rue abou omar ben alaa etage

belvedere(Casablanca 6 - -  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.447583

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت  لسيدة) تفشيت  لحصص 

71.111)حصة) نفيسة إن1س ألري1حي)

حصة) (71.111  جتم1عية  ن أصل)

لف1ئدة  لسيد  حمد ألري1حي بت1ريخ)

15)أبريل)2122.)تفشيت  لسيد كميل)

حصة  جتم1عية) (131.111 ألري1حي)

لف1ئدة) حصة  (131.111 أصل)  ن 

 لسيد  حمد ألري1حي بت1ريخ)15)أبريل)

.2122
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قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
قبش0  ستق1لة  لسيدة نفيسة إن1س)
ألري1حي  ن  همتهم1) و  لسيد كميل 
تعيين  لسيد) و  كمسير1  لشركة 
 حمد ألري1حي  سير جديد للشركة)

كمسير وحيد
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
تحشيل  لشكل  لق1نشني) تم   1يلي:)
»شركة ذ ت  ملسؤولية) للشركة  ن)
 ملحدودة«)إلى)»شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)6):) لذ1 ينص على  1يلي:)
ألري1حي)  ملس1هم1ت  لسيد  حمد 

21.1111.111
بند رقم)7):) لذ1 ينص على  1يلي:)
 21.1111.111 رأسم01  لشركة)
حصة) (211111 على)  قسمة 
على  لشكل) و  ملشزعة   ملخصصة 
ألري1حي)  لت1لي:) لسيد  حمد 

211.111)حصة.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822129.

824I

LE LEGALISTE

DOMAINE RAHTI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

DOMAINE RAHTI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 75، ش1رع 
أنف1، ز وية زنقة كلشس د1 بروف1نس 
، لط1بق 9،  لشقة ب 8 - 21111 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541577

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DOMAINE RAHTI

غرض  لشركة بإيج1ز):)-) ستغال0)

ك1فة  ملمتلك1ت  لزر عية.

-) نت1ج،)تسشيق،)تصدير وتغليف)

 ملنتج1ت  لزر عية.

)-) قتن1ء،)تأجير،)تشغيل،) ستير د)

جميع  ملنتج1ت و ملعد ت  لزر عية.

-) ستير د  لبذور.

جميع  ملنتج1ت) في  -) لتج1رة 

غيره1  ن  ملنتج1ت) أو   لزر عية 

 لضرورية أو  ملستخد ة في  لزر عة)

و ملنتج1ت) وجميع  ملش د  لغذ ئية 

 لنب1تية.

أو) -) ستير د  للحشم  لحية 

 لذبيحة.

-) ستير د  لحيش ن1ت  ملعدة)

للتسمين و لتن1سل..

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)75،)ش1رع)
أنف1،)ز وية زنقة كلشس د1 بروف1نس)

 21111  -  8 9،) لشقة ب) ، لط1بق)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد يشنس سني سليطين):)511 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد رشيد عدن1ن):)511)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

سليطين) سني  يشنس   لسيد 

عنش نه( ))-)-)-)-.

عنش نه( )) عدن1ن  رشيد   لسيد 

.- - - -

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

سليطين) سني  يشنس   لسيد 

عنش نه( ))-)-)-)-

عنش نه( )) عدن1ن  رشيد   لسيد 

- - - -

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)521553.

825I

fidlix(sarlau

MIDANKI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

fidlix(sarlau

ش1رع عمر بن عبد  لعزيز  بر ج دبي 

بلشك E  كتب رقم 3  لعر ئش ، 

92111،  لعر ئش  ملغرب

MIDANKI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

شق1ئق  لنعم1ن رقم 2 - 91155 

 صيلة  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.563

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2121 فبر ير) (18 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

صالح ش1هين) (ة)) تفشيت  لسيد)

111)حصة  جتم1عية  ن أصل)311 

حصة لف1ئدة  لسيد)(ة)) ير ن بشز ن)

بت1ريخ)18)فبر ير)2121.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

فبر ير) (17 بت1ريخ) ب1صيلة   البتد ئية 

2121)تحت رقم)38/21.

826I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

FM ASSISTANCE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

عم1رة رقم 24  لط1بق  لث1ني شقة 

12 ش1رع عال0 بن عبد هللا م.ج. ، 

51111،  كن1س  ملغرب

FM ASSISTANCE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم ر ء 

4  كرر تجزئة  لنعيم 6 - 51111 

 كن1س  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

56145

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 FM (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ASSISTANCE

:) لتج1رة،) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ألعم01  ملختلفة.
رقم ر ء) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 51111  -  6 تجزئة  لنعيم) 4) كرر 

 كن1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: فتشحي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
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 لسيد  حمد فتشحي عنش نه( ))ر ء)
4) لنعيم)6 51111) كن1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد فتشحي عنش نه( ))ر ء)
4) لنعيم)6 51111) كن1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1617.
827I

fidlix(sarlau

MIDANKI
إعالن  تعدد  لقر ر ت

fidlix(sarlau
ش1رع عمر بن عبد  لعزيز  بر ج دبي 
بلشك E  كتب رقم 3  لعر ئش ، 

92111،  لعر ئش  ملغرب
MIDANKI »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: زنقة 
شق1ئق  لنعم1ن رقم 2 - 91155 

 صيلة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.563

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2121 فبر ير) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
وجنسي1ت) عن1وين  تغييبر   1يلي:)
بعض  لشرك1ء) لشركة بحيث  صبح)
.) لسيدة ش1هين زلف1 عنش نه1) ك1لت1لي)
 لجديد).تجزئة  نيسة زنقة شفش1ون)
د ت  لجنسية) 29) صيلة  رقم)
رقم) رقم  لبط1قة  لشطنية   لتركية 
61679416118وش1هين  حمد)
تجزئة) عنش نه  لجديد  شكر1 
هللا  لشفش1وني) عبد  زنقة   نيسة 
29) صيلة  لجنسية  لتركية) رقم)
رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 ل 
وش1هين  حمد) (51434891136
عنش نه  لجديد طريق  لرب1ط  ق1 ة)
ش1كير  ب  لط1بق)6)رقم)214)طنجة)
للبط1قة)  لجنسية  لتركية  لح1 ل 
و) (75139166692 رقم)  لشطنية 

ش1هيين بيرف1ن عنش نه1  لجديد  ق1 ة)

ش1كير  ب)3) لط1بق)6)ىق)214)طنجة)

للبط1قة)  لجنسية  لتركية  لح1 لة 

 لشطنية رقم)144915914376 

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

بعض) جنسي1ت  و  عن1ويين  تغيير 

 لشرك1ء) لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

فبر ير) (17 بت1ريخ) ب1صيلة   البتد ئية 

2121)تحت رقم)38/21.

828I

MON COMPTABLE SARL

EUROINASS TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

21 زنقة سجلم1سة ، 61111، 

وجدة  ملغرب

EUROINASS TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 43 

ب1  لتنيس طريق  غنية - 61111 

وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.31639

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (25  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

EUROINASS TRANS) بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

ب1  (43 زنقة)  قره1  إلجتم1عي 

 لتنيس طريق  غنية)-)61111)وجدة)

عدم  ز ولة  1) (: (0 نتيجة   ملغرب 

نش1ط  نذ  لتأسيس.

 43 و حدد  قر  لتصفية ب زنقة)

 61111 (- ب1) لتنيس طريق  غنية)

وجدة  ملغرب.)

و عين:
و) سنش�شي  إين1س   لسيد(ة))
ظهر  ملحلة طريق  لعشنية) عنش نه( ))
 61111 تجزئة دي1ر  لشرق رقم أ55 

وجدة  ملغر ب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)612.

829I

STE REVCOMPTA

MAATALLAOUI CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عم1رة رقم 18  لط1بق  الو0  لشقة 

14 ش1رع  كر   ملدينة  لجديدة 
 كن1س ، 51111،  كن1س  ملغرب

MAATALLAOUI CAR شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

 GARAGE,192 LOT(AL(FADILIA
 AV(MOHAMED(VI(MEKNES -

51111  كن1س  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
56161

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MAATALLAOUI CAR

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 
 LOCATION DE VEHICULES
 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR
(: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 GARAGE,192 LOT AL FADILIA
 AV MOHAMED VI MEKNES -

51111) كن1س  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 111 (: حمزة  عطالو1)  لسيد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد حمزة  عطالو1 عنش نه( ))
ش1رع  حمد) 192) لف1ضلية  رقم)
51111) كن1س)  لس1دس  كن1س)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  عطالو1 عنش نه( ))
تجزئة  لف1ضلية  كن1س) (192

51111) كن1س  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بمكن1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1638.

831I

SELECT CONSEIL

 INTERACTIVE NEGOCE
MAROC

إعالن  تعدد  لقر ر ت

SELECT CONSEIL
ش1رع عبد  ملش ن عم1رة421  لط1بق 
 لر بع رقم16 ، 21361،  لبيض1ء 

 ملغرب
 INTERACTIVE NEGOCE

MAROC »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 293 ش1رع 
عبد  ملش ن  ق1 ة  رج1نة  لشقة 

رقم 4 - -  لد ر لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.113129

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
8.111.111)درهم) رفع ر س  مل01  ن)
12.141.811)درهم  1 بمبلغ  ن)  لى)

 مل01 قدره)4.141.811)درهم
على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تخفيض ر س  01  لشركة  ن)
 6.111.111 درهم  لى) (12.141.811
يصل) الطف1ء) لخس1ئر  لتي  درهم 

قدره1 ملبلغ)6.141.888,31)درهم
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
7:) لذ1 ينص على) و) (6 بند رقم)
ر س  01  لشركة) تحديد   1يلي:)
 لجديد و  لتحديد  لجديد لحصص)

 لشرك1ء
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822176.
831I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DYAR SAISS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
DYAR SAISS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
 لجيش  مللكي إق1 ة  لسعيد1 
 ك1تب  لفتح  لط1بق  لخ1 س 
 لشقة رقم 25 - 31111 ف1س 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

2122/1977

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 DYAR (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

.SAISS

-) لترويج) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعق1ر1.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

إق1 ة  لسعيد1)  لجيش  مللكي 

 ك1تب  لفتح  لط1بق  لخ1 س  لشقة)

رقم)25 - 31111)ف1س  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 51 (: هش1م) بن1ني  رطل   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيدة  بن ز كشر كنزة):)51)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد رطل بن1ني هش1م عنش نه( ))

 31111 6)م ج) 11)زنقة جرير  لشقة)

ف1س  ملغرب.

 لسيدة  بن ز كشر كنزة عنش نه( ))

 31111 6)م ج) 11)زنقة جرير  لشقة)

ف1س  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رطل بن1ني هش1م عنش نه( ))

 31111 6)م ج) 11)زنقة جرير  لشقة)

ف1س  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)72419.

832I

TGE FIDUS

3B MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS

ش1رع  لزرقطشني كم01 ب1رك س1نتر 

عم1رة B رقم 39  لط1بق 6 ، 28811، 

 ملحمدية  ملغرب

3B MARBRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع و د 

 ملخ1زن  لسع1دة رقم 612  لعلي1 - 

28131  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31459

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 3B (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.MARBRE

:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

-) إلستر د) بيع  لرخ1م) (- عق1ر1)

و لتصدير.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)ش1رع و د)

(- 612) لعلي1) رقم)  ملخ1زن  لسع1دة 

28131) ملحمدية  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد بلعتيق):)411)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 311 (: بلعتيق) عبد  هللا   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيدة  سية بلعتيق):)311)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بلعتيق   لسيد  حمد 

بتش) ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة 

 28111  19 شقة) إ  بالص  لرج 

 ملحمدية  ملغرب.

 لسيد عبد  هللا بلعتيق عنش نه( ))

بيتش) ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة 

ه  لط1بق  الر�شي) درج  (12 بالص)

شقة)11 21811) ملحمدية  ملغرب.

عنش نه( )) بلعتيق   لسيدة  سية 

ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة  ير 1ر)

 28111  28 شقة) (16 د 0  لطب1ق)

 ملحمدية  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  هللا بلعتيق عنش نه( ))

بيتش) ش1رع  شال1  سم1عيل  ق1 ة 

ه  لط1بق  الر�شي) درج  (12 بالص)

شقة)11 21811) ملحمدية  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1ملحمدية بت1ريخ)28)أبريل)

2122)تحت رقم)828.

833I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
إنش1ء)فرع ت1بع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 FLO(RETAIL & SHOES(MA

SARL-AU شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل 

L1-183 ،  لط1بق  ألر�شي ،  ملركز 

 لتج1ر1  لد ر  لبيض1ء  1رين1 

للتسشق ، جم1عة سيد1 بليشط - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

إنش1ء فرع ت1بع للشركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.385423

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)18)أبريل)2122)تقرر إنش1ء)

و) (- فرع ت1بع للشركة تحت  لتسمية)
(،C1-149(لك1ئن ب1لعنش ن  ملحل رقم 
،) ملركز  لتج1ر1)  لط1بق  ألر�شي)
-) لد ر)  لد ر  لبيض1ء) 1رين1 للتسشق)
21111) لد ر  لبيض1ء) (- (.  لبيض1ء)
 ملغرب و  ملسير  ن طرف  لسيد(ة))

.Keskin(MUSTAFA(ŞADAN
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822699.
834I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

إنش1ء)فرع ت1بع للشركة
JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence
 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5
 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
 FLO(RETAIL & SHOES(MA

SARL-AU شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملحل 
L1-183 ،  لط1بق  ألر�شي ،  ملركز 

 لتج1ر1  لد ر  لبيض1ء  1رين1 
للتسشق ، جم1عة سيد1 بليشط - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.
إنش1ء فرع ت1بع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.385423

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)18)أبريل)2122)تقرر إنش1ء)
و) (- فرع ت1بع للشركة تحت  لتسمية)
رقم  ملرحلة) ب1لعنش ن  ملحل   لك1ئن 
،) ملركز  لتج1ر1) 1،) لط1بق  ألر�شي)
(- آسفي) (- آسفي)  رج1ن  1ركت 
و  ملسير  ن) آسفي  ملغرب  (21161

 Keskin MUSTAFA طرف  لسيد(ة))

.ŞADAN

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822511.

835I

QUALICIA EXPERTISE

I3M HOLDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

QUALICIA EXPERTISE

 Rue(FARHAT(HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

I3M HOLDING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 134, ز وية 

طريق أوالد زي1ن و زنقة أسش ن عم1رة 

أ  لط1بق رقم 2 شقة رقم 3 - 21511 

 لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

538687

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 I3M (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HOLDING

- لترويج) (: غرض  لشركة بإيج1ز)
 لعق1ر1

- ق1و0 بن1ء

-ر ئد أعم01  لتصميم  لد خلي و)

 ملس1ح1ت  إلحتر فية

-)تأجير وإد ر ة  ألصش0  لعق1رية.

 ,134 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ز وية طريق أوالد زي1ن و زنقة أسش ن)
 -  3 2)شقة رقم) عم1رة أ  لط1بق رقم)

21511) لد ر لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
1.111)حصة) (:  لسيد   زيز  ع1بد)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد   زيز  ع1بد عنش نه( ))إق1 ة)
ش1رع) س  عم1رة  ك1ليفشرني1  حد ئق 
ف1س ط1بق رقم)4)شقة رقم)17)عين)
 لشق  لبيض1ء)21471) لد ر لبيض1ء)

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد   زيز  ع1بد عنش نه( ))إق1 ة)
ش1رع) س  عم1رة  ك1ليفشرني1  حد ئق 
ف1س ط1بق رقم)4)شقة رقم)17)عين)
 لشق  لبيض1ء)21471) لد ر لبيض1ء)

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819847.
836I

sofinex

اطلس غيين رووت
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

sofinex
 n° 18 immeuble(dabib, rue
 khalid(ibn(al(waolid, gueliz,

 Marrakech ، 40000، marrakech
maroc

 طلس غيين رووت شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لقط1ع 

 لزر عي ن1صرية سيد1 رحش، 
 يسفيشة،  يت  ورير. - 41111 

 ر كش  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.118249
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
 ملؤرخ في)14) 1رس)2122)تم تحشيل)
للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 
سيد1) ن1صرية  » لقط1ع  لزر عي 
رحش،) يسفيشة،) يت  ورير.)-)41111 
 ر كش  ملغرب«)إلى)»رقم)52،) لط1بق)
عين إطي،) (،2 إق1 ة  لزهشر)  لر بع،)

 ر كش)-)4111) ر كش  ملغرب«.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)117331.
837I

JURISMAG SARL

MEDICAR SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

MEDICAR SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 23/21 ، 
زنقة أبش  ش�شى  لجزولي،  ملع1ريف - 

21111    ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.47827

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
ب) على صك  لتبرع   1يلي:) ملش فقة 
31.162)سهم تخص  لسيد  لحسين)
:) لسيد) أوالده) لص1لح  إدوخس1ن 
(7.762)،) لسيد) إدوخس1ن) ي1سين 
و) ((11.211) إدوخس1ن)  سم1عيل 
 لسيدة أسم1ء)إدوخس1ن)(11.211) 

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
لرأسم01)  عتم1د  لتشزيع  لجديد 

 لشركة
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قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
إدوخس1ن) تأكيد  لسيد  لحسين 

كمسير للشركة)
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
ينص على) و7:) لذ1  (6 رقم) بند 
 1يلي:) عتم1د  لتشزيع  لجديد)

لرأسم01  لشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822512.

838I

fidulimar

OKANTOL TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OKANTOL TRAVAUX شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  يت بن 
حدو   رزك1ن 45111 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
11933

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. OKANTOL TRAVAUX

غرض  لشركة بإيج1ز):)-) ق1و0 في)

 الشغ01  ملختلفة و  لبن1ء)

-)كر ء) الالت و  ملعد ت)

-)ت1جر.

:) يت) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ورز ز ت) (45111 حدو   رزك1ن) بن 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بر هيم)  لسيد  وق1�شي 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  وق1�شي بر هيم عنش نه( ))

ورز ز ت) (45111 كضيف) حي  يت 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  وق1�شي بر هيم عنش نه( ))

ورز ز ت) (45111 كضيف) حي  يت 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26  البتد ئية بشرز ز ت بت1ريخ)

2122)تحت رقم)167.

839I

JURISMAG SARL

 PRECISION MEDICALE

 MAROC SARL
 PRECISMED SARL  ب1ختص1ر

إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 PRECISION MEDICALE MAROC

 PRECISMED « ب1ختص1ر SARL

SARL « »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

لين1، رقم 317،  ملنطقة  لصن1عية 

سيد1  عروف - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.154213

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

ب) على صك  لتبرع   1يلي:) ملش فقة 

تخص  لسيدة  ريم) سهم،) (3.211

،) لسيد) سهم)) (511)  بش  ملع1لي)

ي1سين  دوخس1ن)(911)سهم)) لسيد)

سهم)) (911)  سم1عيل  دوخس1ن)

 911) و  لسيدة  سم1ء) دوخس1ن)

لص1لح  لسيد  لحسين) (، سهم))

إدوخس1ن)

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

لرأسم01)  عتم1د  لتشزيع  لجديد 

 لشركة

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تأكيد  لسيد  سم1عيل  دوخس1ن)

كمسير للشركة)

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

ينص على) و7:) لذ1  (6 رقم) بند 

 1يلي:) عتم1د  لتشزيع  لجديد)

لرأسم01  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822514.

841I

JURISMAG SARL

MEHOS SARL
إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

MEHOS SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

لين1، رقم 317،  ملنطقة  لصن1عية 

سيد1  عروف - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.196193

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 

ب) على صك  لتبرع   1يلي:) ملش فقة 

تخص  لسيد  لحسين) سهم  (321

إدوخس1ن)،) لسيد ي1سين  دوخس1ن)

و  لسيد  سم1عيل  دوخس1ن لص1لح)

 لسيدة  سم1ء)إدوخس1ن)

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

لرأسم01)  عتم1د  لتشزيع  لجديد 

 لشركة

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تأكيد  لسيد  لحسين  دوخس1ن)

كمسير للشركة)

قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

ينص على) و7:) لذ1  (6 رقم) بند 

 1يلي:) عتم1د  لتشزيع  لجديد)

لرأسم01  لشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 18 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822513.

841I
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Big Consulting Sarl(بك كنسلتينك ش م م

 ني سشغسين

ANI SOURCING 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Big بك كنسلتينك ش م م

Consulting Sarl

145  حج  لحسن  لت1ني ، 21251، 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 ANI SOURCING ني سشغسين 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 زنقة 

 لحرية  لط1بق 3  لشقة 5  لبيض1ء 

 ملغرب  لد ر  لبيض1ء 

21121  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541937

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

:) ني) تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ANI SOURCING(سشغسين

:) ركز  ال) غرض  لشركة بإيج1ز)

تص01

تلقي  ملك1مل1ت  له1تفية و صد ره1

 لتكشين في  هن  ركز  ال تص01

و بصفة ع1 ة جميع  لعملي1ت  0
تج1رية، لصن1عية، ملنقشلة، لعق1ر1

ةو  مل1لية  لتي له1 صلة  ب1شرة  و غير)

ب1ملشضشع  إلجتم1عي  و لتي)  ب1شرة 

تنمية  لشركة  ستؤد1  لى  نج1ز 

و كذ لك  ملش1ركة  ملب1شرة  و  لغير) (

في) ب11 شكل  ن  ال شك01  ملب1شرة 

شرك1ت ذ ت نفس  ال هد ف..
زنقة) (11 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

5) لبيض1ء) 3) لشقة)  لحرية  لط1بق)

21121) لد ر)  ملغرب  لد ر  لبيض1ء)

 لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

غضفي)  لسيد  حمد  لع1د0 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (511  :

للحصة.
 لسيد عص1م  لدين  ملرج1ني  ال)
دري�شي):)511)حصة بقيمة)111)درهم)

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
غضفي)  لسيد  حمد  لع1د0 
حي) زنقة  لنجف  (،32 عنش نه( ))
 21112  لع1ءلة  لفرنسية، لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
 لسيد عص1م  لدين  ملرج1ني  ال)
ن1ضشد) 16،زنقة  عنش نه( )) دري�شي 
 لط1بق)١، لشقة)٢، لبيض1ء)21112 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
غضفي)  لسيد  حمد  لع1د0 
زنقة  لنجف،حي) (،32 عنش نه( ))
 21112  لع1ءلة  لفرنسية، لبيض1ء)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
عص1م  لدين  ملرج1ني)  لسيد 
 الدري�شي عنش نه( ))16،زنقة ن1ضشد،)
 لط1بق)١،) لشقة)٢، لبيض1ء)21141 

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)14371.
842I

JURISMAG SARL

MEDICAR SAFETY SARL

إعالن  تعدد  لقر ر ت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 MEDICAR SAFETY SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 

لين1، رقم 317،  ملنطقة  لصن1عية 
سيد1  عروف - 21111  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.154831

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
ب) على صك  لتبرع   1يلي:) ملش فقة 
سهم تخص  لسيد  لحسين) (1.611
سهم)،) لسيد) (811) إدوخس1ن)
ي1سين  دوخس1ن)(411)سهم))و لسيد)
(( سهم) (411)  سم1عيل  دوخس1ن)

لص1لح  لسيدة  سم1ء)إدوخس1ن)
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
لرأسم01)  عتم1د  لتشزيع  لجديد 

 لشركة
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تأكيد  لسيد ي1سين  دوخس1ن)

كمسير للشركة
قر ر رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تحيين  لق1نشن  ألس1�شي للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
ينص على) و7:) لذ1  (6 رقم) بند 
 1يلي:) عتم1د  لتشزيع  لجديد)

لرأسم01  لشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 26 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822511.
843I

BRI consulting Group

FARHAN HOLDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune(Maroc

FARHAN HOLDING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  شروع 
 دينة 25  1رس رقم Y1241  لعيشن 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41327

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FARHAN HOLDING

ب1ئع) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لسمك ب1لجملة

وبيع  ألسم1ك  لطرية) تشزيع 

و ملجمدة ب1لجملة

:) شروع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 دينة)25) 1رس رقم)Y1241) لعيشن)

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: فرح1ن)  لسيد  حند 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فرح1ن   لسيد  حند 

دو ر تم1عيت  لدر ركة  ك1دير)81111 

أك1دير  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فرح1ن   لسيد  حند 

دو ر تم1عيت  لدر ركة  ك1دير)81111 

أك1دير  ملغرب.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1146/2022.

844I

audilex accounting

RIAD CHEKARAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

RIAD CHEKARAM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي درب 

 لبشنبة رقم 189 ب1ب دك1لة - 41111 

 ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

121679

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 أكتشبر) (12

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 RIAD (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.CHEKARAM

د ر) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لضي1فة.

درب) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لبشنبة رقم)189)ب1ب دك1لة)-)41111 

 ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 HUBERT JULIET KARI :(لسيدة 

511)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)

.

 511 (:  لسيد رض1  الدري�شي سيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 Juliet Kari Hubert  لسيدة)
عنش نه( ))رقم)189)درب  لبشنبة ب1ب)

دك1لة)41111) ر كش  ملغرب.

سيد) رض1  الدري�شي   لسيد 

سيد1  حمد  لسش�شي) عنش نه( ))
41111) ر كش) 84)حي  لجزولي) رقم)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 Juliet Kari Hubert  لسيدة)
عنش نه( ))رقم)189)درب  لبشنبة ب1ب)

دك1لة)41111) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

نشنبر) (26 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2121)تحت رقم)13297.

845I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ISKANE ZALGA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

ISKANE ZALGA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 ململكة  لعربية  لسعشدية,  ركب 
ري1ض ز لك1 1 ط1بق  نخفض بين 

ط1بقين  كتب رقم 5 - 91111 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126753

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ISKANE ZALGA SARL

غرض  لشركة بإيج1ز):)تهدف هده)

 لشركة أس1س1 إلى):

) النع1ش  لعق1ر1

إد رة  ألصش0  لعق1رية  لخ1صة) (-

به1)

-) ق1والت  لبن1ء)بجميع  نش عه)

بيع) و  شر ء) تج1رة  لعق1ر ت,) (- (

 ألر �شي.)

- لعملي1ت  لعق1رية  لخ1ضعة)

لقش نين  الستثم1ر ت  لعق1رية.-)

-)شر ء,)بن1ء)و تفشيت كل  لعق1ر ت)

 لسكنية,) ملهنية و  الد رية.

كل) ت1سيس  في  -) ملس1همة 

 لشرك1ت  لعق1رية  و  ملش1ركة  ن)

هذ   لنشع.

-) جر ء)عملي1ت  لتقسيم و تجزئة)

 الر �شي.

جميع  لعملي1ت) ع1 ة  بصفة 

 لتج1رية,) مل1لية,) لصن1عية و  لعق1رية)

 لتي تتعلق بصفة  ب1شرة ب1ملش ضيع)

 ملش1ر إليه1 أعاله أو أ1  شضشع  ش1به)

له أو يمكنه  ملس1همة في  لنمش تحت)

أ1 نشع لحس1ب  لشركة  لخ1صة.)

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ململكة  لعربية  لسعشدية,) ركب)

بين) ط1بق  نخفض  (1 ز لك1) ري1ض 

ط1بقين  كتب رقم)5 - 91111)طنجة)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

حصة) (75 (:  لسيد رشيد  لغ1ز1)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (5 (:  لسيدة ه1جر  لغ1ز1)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

 5 (: علي  لغ1ز1)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (5 (: نض1ر  لغ1ز1)  لسيدة 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (5 (:  لسيد سلم1ن  لغ1ز1)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

حصة) (5 (: رغد  لغ1ز1)  لسيدة 

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) رشيد  لغ1ز1   لسيد 

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب.

عنش نه( )) ه1جر  لغ1ز1   لسيدة 

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب.

علي  لغ1ز1)  لسيد  حمد 

عنش نه( ))حي بشسيجشر زنقة)9)رقم)1 

91111)طنجة  ملغرب.

عنش نه( )) نض1ر  لغ1ز1   لسيدة 

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب).

 لسيدة سلم1ن  لغ1ز1 عنش نه( ))

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب).

عنش نه( )) رغد  لغ1ز1   لسيدة 

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) رشيد  لغ1ز1   لسيد 

 91111 1 9)رقم) حي بشسيجشر زنقة)

طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253228.

846I
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

S.I. MINA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
S.I. MINA(SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة(في طشر 

 لتصفية)
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 شال1  سم1عيل, إق1 ة وليلي عم1رة 
ب  لط1بق  الو0  كتب رقم 43 - 

91111 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.18953

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 
رأسم1له1) S.I. MINA SARL) بلغ 
وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
ش1رع  شال1  سم1عيل,)  إلجتم1عي 
إق1 ة وليلي عم1رة ب  لط1بق  الو0)
طنجة) (91111  -  43 رقم)  كتب 

 ملغرب نتيجة 0):)نه1ية  الشغ01).
ش1رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 
إق1 ة وليلي عم1رة)  شال1  سم1عيل,)
 -  43 رقم) ب  لط1بق  الو0  كتب 

91111)طنجة  ملغرب.)
و عين:

ين  ملدني)  لسيد(ة)) حمد 
ش1رع)  لجليلي  الدري�شي و عنش نه( ))
إق1 ة وليلي عم1رة)  شال1  سم1عيل,)
 43 رقم) ب  لط1بق  الو0  كتب 
(ة)) طنجة  ملغرب كمصفي) (91111

للشركة.
 لسيد(ة)) لح1ج  لجليلي  الدري�شي)
ش1رع  شال1  سم1عيل,) عنش نه( )) و 
إق1 ة وليلي عم1رة ب  لط1بق  الو0)
 كتب رقم)43 91111)طنجة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
عبد  لش حد  لجليلي)  لسيد(ة))
ش1رع  شال1) عنش نه( )) و   الدري�شي 
ب) عم1رة  وليلي  إق1 ة   سم1عيل,)

 لط1بق  الو0  كتب رقم)43 91111 
طنجة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

 لسيد(ة)) دريس  لجليلي)
ش1رع  شال1) عنش نه( )) و   الدري�شي 
ب) عم1رة  وليلي  إق1 ة   سم1عيل,)
 لط1بق  الو0  كتب رقم)43 91111 

طنجة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
 لسيد(ة)) حمد ب1لح1ج  لجليلي)
ش1رع  شال1) عنش نه( )) و   الدري�شي 
ب) عم1رة  وليلي  إق1 ة   سم1عيل,)
 لط1بق  الو0  كتب رقم)43 91111 

طنجة  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود)
على  لصالحي1ت  ملخشلة)  ملفروضة 
تبليغ) و  حل  لهم  حل  ملخ1برة 
 لعقشد و  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):)
ال حدودة  ملفروصة على  لصالحي1ت)

 ملخشلة لهم)
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253231.
847I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SKY HEALTH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش1رع  شريت1ني1 صندوق  لبريد 
2619 ، 41111،  ر كش  ملغرب
SKY HEALTH »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 57 ش1رع 
 شريت1ني1 صندوق  لبريد 2619 - 

41111  ر كش  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.118153

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 فبر ير) (11  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
بمبلغ) رفع  لرأسم01  الجتم1عي 
درهم  1  ن) (1.111.111,11 قدره)
 1.211.111,11 111.111,11) لى)
ديشن) طريق  جر ء) ق1صة  ع  عن 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين  لسيد   ين عب1س  لب1رود1)
 Michel( Daniel( Alain و  لسيد)
EVAUX) سير ن  نفصالن ملدة غير)

 حددة؛
على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:) نح تشقيع  لشرك1ت  ملصرفية)
بشكل فرد1 و بدون أ1 قيشد لكل  ن)
 لسيد   ين عب1س  لب1رود1 و  لسيد)

Michel(Daniel(Alain(EVAUX
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 ملش فقة على تعديل  ملش د)7, 6 , 13)و)

تحديث  لنظ1م  الس1�شي للشركة
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135235.
848I

Westfield(sarl

 QANAWAT MUSIC
MOROCCO

إعالن  تعدد  لقر ر ت

Westfield(sarlau
 rue(tamesna(Longchamps,21

 Casablanca ، 20200،
casablanca maroc

 QANAWAT MUSIC MOROCCO
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 46 ش1رع 
 لزرقطشني  لط1بق  لث1ني ، بصرف 
 لنظر. 6 ،  لد ر  لبيض1ء - -  لد ر 

 لبيض1ء  ململكة  ملغربية.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.15921

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (17  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  1:) لذ1  رقم) قر ر 
على  لبيع  ملقترح)  1يلي:) ملش فقة 
(1)) ن  لشركة  ملشكة) لحصة)
للسيد عدن1ن عمر عشض  لعشبث1ني)
 QANAWAT MUSIC MISR لص1لح)

و ش فقة  لشريك  لجديد

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

7) ن  لنظ1م) و) (6 تعديل  مل1دتين)

 ألس1�شي و عتم1د  لقش نين  ملعدلة

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

صالحي1ت  لشكلي1ت

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

7:) لذ1 ينص على) و) (6 بند رقم)

7) ن) و) (6 تعديل  مل1دتين)  1يلي:)

و عتم1د  لقش نين)  لنظ1م  ألس1�شي 

 ملعدلة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822294.

849I

CABINET BEN MOKHTAR

TANGER BU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre(d›Affaires(NOVA

 AFRICA. 40 Rue(Al(Banafsaj. 1er

 Etage(N°22. Vieille(Montagne ،

90020، TANGER(MAROC

TANGER BU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 56 زنقة 

أبي جرير  لطب1ر1 - 91111 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.41881

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (27  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

رأسم1له1) TANGER BU) بلغ 

وعنش ن  قره1) درهم  (111.111
 إلجتم1عي)56)زنقة أبي جرير  لطب1ر1)

(: (0 نتيجة  طنجة  ملغرب  (91111  -

 لحل  ملبكر للشركة.
زنقة) (56 و حدد  قر  لتصفية ب)

طنجة) (91111 (- أبي جرير  لطب1ر1)

 ملغرب.)
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و عين:
و) أبضالص   لسيد(ة)) حمد 
عنش نه( ))تجزئة  لق1ديرية بشب1نة فيال)
زكري1ء)رقم)25 91111)طنجة  ملغرب)

كمصفي)(ة))للشركة.
وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)
لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 
و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253289.

851I

HRO CONSEIL

PORTES CASA SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

HRO CONSEIL
292 ش1رع  حمد  لخ1 س  لط1بق 
 الر�شي ، 21911،  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
PORTES CASA SERVICES شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لقدس 
عم1رة 4  ق1 ة  1جشر 0 ه رقم 3 
 لط1بق  الر�شي سيد1 برنش�شي - 

21611  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
421653

في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2119 ين1ير) (18
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PORTES CASA SERVICES

 ٫ :) ستير د) غرض  لشركة بإيج1ز)
بيع٫)شر ء) البش ب٬)تقديم  لخد 1ت٫ 

جميع  ألعم01  لتج1رية..
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
4) ق1 ة  1جشر 0) عم1رة)  لقدس 
سيد1) 3) لط1بق  الر�شي  رقم) ه 
21611) لد ر  لبيض1ء) (- برنش�شي)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: عبد  لرحيم)  لسيد  ندهمش 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عبد  لرحيم)  لسيد  ندهمش 
عنش نه( ))بلشك  لف رقم)22) ديشنة)

29491) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عبد  لرحيم)  لسيد  ندهمش 
عنش نه( ))بلشك  لف رقم)22) ديشنة)

29491) لد ر  لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 17 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

ين1ير)2119)تحت رقم)11689351.

851I

jilovta sarl

 DISTRIBUTION COMPTOIR
JEDDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 DISTRIBUTION COMPTOIR
JEDDA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

1367تجزئة  لسالم طريق ت1زة - 
61111 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
39269

 15 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
 DISTRIBUTION COMPTOIR

.JEDDA
:) ستير د) بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتصدير
.

(: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- ت1زة) طريق  1367تجزئة  لسالم 

61111)وجدة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:
511)حصة) (:  لسيد  حمد طلبي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (511 (:  لسيد  هد1 طلبي)

بقيمة)111)درهم للحصة).
بقيمة) (511 (:  لسيد  حمد طلبي)

111)درهم.
بقيمة) (511 (:  لسيد  هد1 طلبي)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) طلبي   لسيد  حمد 
رقم) (2 تجزئة  يريس زنقة  م  لربيع)

33)وجدة)61111)وجدة  ملغرب.
عنش نه( )) طلبي   لسيد  هد1 
رقم) (2 تجزئة  يريس زنقة  م  لربيع)

33)وجدة)61111)وجدة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) طلبي   لسيد  حمد 
رقم) (2 تجزئة  يريس زنقة  م  لربيع)

33)وجدة)61111)وجدة  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (16 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)578.

852I

jilovta sarl

 MEGA ORIENT
IMMOBILIER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 MEGA ORIENT IMMOBILIER

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

شركة سحب  لخيل تجزئة رقم 115 

طريق سد1 يحي - 61111 وجدة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39281

 15 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 MEGA(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

. ORIENT IMMOBILIER
:) طشر) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر ت

أعم01  لبن1ء) ملختلفة

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

شركة سحب  لخيل تجزئة رقم)115 

وجدة) (61111 (- يحي) سد1  طريق 

 ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد كم01  زر1):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد كم01  زر1):)1111)بقيمة)

111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) كم01  زر1   لسيد 

زنقة) تجزئة  لع1 ر1  طريق  لعشنية 

 61111 وجدة) (148 رقم) ت1نسيفت 

وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) كم01  زر1   لسيد 

زنقة) تجزئة  لع1 ر1  طريق  لعشنية 

 61111 وجدة) (148 رقم) ت1نسيفت 

وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)591.

853I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE AQUA DESERT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفشيت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلشك 2 رقم 17  لسم1رة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

 SOCIETE AQUA DESERT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

سالم 4 بلشك   رقم 17  لسم1رة - 

72111  لسم1رة  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.2173

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 أبريل) (25 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

صالح  لدين) (ة)) تفشيت  لسيد)

دليل)511)حصة  جتم1عية  ن أصل)

(ة)) يشب) حصة لف1ئدة  لسيد) (511

 ريغ بت1ريخ)25)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (28  البتد ئية ب1لسم1رة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)94/2022.

854I

FUDICAIRE ISMAILI

 SOCIETE AQUA DESERT

SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلشك 2 رقم 17  لسم1رة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

 SOCIETE AQUA DESERT SARL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

و عنش ن  قره1  الجتم1عي تجزئة 

سالم 4 بلشك   رقم 17  لسم1رة - 

72111  لسم1رة .

تحشيل  لشكل  لق1نشني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.2173

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تم تحشيل) 25)أبريل)  ملؤرخ في)

 لشكل  لق1نشني للشركة  ن)»شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

»شركة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لشحيد«)

 ملحدودة«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28  البتد ئية ب1لسم1رة بت1ريخ)

2122)تحت رقم)94/2022.

855I

ABEILLE DECO

ديكور النحلة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ABEILLE DECO

 Centre(Agricole 335 sidi

 bennour(Centre(Agricole 335

 sidi(bennour، 24350، SIDI

BENNOUR MAROC

ديكشر  لنحلة شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر 

 لدر رزة جم1عة  لعط1طرة سيد1 

بنشر - 24353 سيد1 بنشر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

3281

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (19

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ديكشر) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

 لنحلة.

طب1عة و) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

صن1عة  للشح1ت  إلشه1رية للمحالت)

 لتج1رية).

دو ر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

سيد1) جم1عة  لعط1طرة   لدر رزة 

بنشر)-)24353)سيد1 بنشر  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  ؤدن 
بنشر) سيد1  (335  ملركز  لفالحي)

24353)سيد1 بنشر  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  ؤدن 

بنشر) سيد1  (335  ملركز  لفالحي)

24353)سيد1 بنشر  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية بسيد1 بنشر بت1ريخ)-)تحت)

رقم)-.
856I

ROSA CONFECTION

ROSA CONFECTION
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ROSA CONFECTION
زنقة قرطبة، إق1 ة آية أ،  لط1بق 
 لر بع، رقم 147، صندوق  لبريد 
رقم 13191 ، 91111، طنجة 

 ملغرب
ROSA CONFECTION »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: زنقة 

قرطبة، إق1 ة آية أ،  لط1بق  لر بع، 
رقم 147، ص.ب 13191 - - طنجة 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.27181

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (18  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
قبش0  ستق1لة  لسيد  نس  يبرك1نن)
 ن  نصبه كمسير وحيد غير شريك)
 ROSA CONFECTION« لشركة)
إبر ء) SARL-AU«،) ع  نحه شه1دة 

 لذ ة  ن أجل فترة تسييره.
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعيين كل  ن  لسيد  حمد  يبرك1نن،)
و لس1كن بطنجة،)  غربي  لجنسية،)
و لسيد  حفشض) الف1ييت،) ش1رع 
و لس1كن)  دري�شي،) غربي  لجنسية،)
بطنجة،) ملج1هدين،) جمع قش سم،)
للشركة،) شريكين  غير  كمسيرين 
وذلك ملدة غير  حدودة.)تلزم  لشركة)
في جميع  ع1 الته1 ب1لتشقيع  ملشترك)
و لسيد) للسيد  حمد  يبرك1نن 
 حفشض  دري�شي أو ب1لتشقيع  لشحيد)

للسيد  حمد  يبرك1نن.
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على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تحيين وإع1دة صي1غة  لق1نشن)

ليشمل  جمشع) للشركة   ألس1�شي 

 لتغيير ت  لجديدة.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
صي1غة  لق1نشن) وإع1دة  تحيين 

 ألس1�شي ب1لك1 ل.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253172.

857I

FLASH ECONOMIE

OUTIDIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة 

OUTIDIS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسم1له1 111111,11 درهم

عرفي  سجل) عقد  بمقت�شى 

بت1ريخ)31/03/2022  ب1لد ر  لبيض1ء)

ذ ت  ملسؤولية) شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لت1لية:)

 OUTIDISشركة -) لتسمية:) (

SARL

-) ملشضشع:)-1) الستير د و لتصدير)

( لت1جر أو  لشسيط).

 -2) الستش1ر ت  إلد رية.

-) ملقر  الجتم1عي:)11)ش1رع  لحرية)

 لط1بق)3)شقة)5) لد ر  لبيض1ء

درهم) ألف  رأس  مل01:) ئة  (- (

)DH 111111,11)) قسمة إلى ألف)

حصة) (1111) حصة  جتم1عية)

 جتم1عية))بقيمة  1ئة درهم للحصة.)

 (DH 111,11(

ووزعت على  لشكل  لت1لي:)

بر دة) سفي1ن  -) لسيد 

رقم) للبط1قة  لشطنية   لح1 ل 

ثالثمئة و ربعشن حصة) (BK232159

 جتم1عية341)حصة  جتم1عية.

بر دة  لح1 ل) -) لسيد  لغ1لي  ( (
 BK265961 رقم) للبط1قة  لشطنية 
 331 حصة  جتم1عية)) ثالثة  1ئة 

حصة  جتم1عية)()
-) لسيد  دريس  لكص  لح1 ل)
 PW816661 رقم) للبط1قة  لشطنية 
حصة  جتم1عية)) وثالثشن  ثالثمئة 

331حصة  جتم1عية)(
ف1تح) -) لسنة  الجتم1عية:) ن 
ين1ير إلى  لح1د1 و لثالثشن  ن دجنبر.
تسعة وتسعشن سنة  ن) -) ملدة:)
في) إال  تأسيس  لشركة  لفعلي  يشم 

ح1لة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمديد.)
تسير  لشركة) و إلد رة:) -) لتسيير 

 ن طرف  لسيد  لغ1لي بر دة.
في  لسجل) تسجيل  لشركة  تم 
رقم) تحت  للد ر  لبيض1ء)  لتج1ر1 

.541571
858I

AGC CONSULTING

دريسينك روم

DRESSING ROOM 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
251، ز وية ش1رع  شال1 يشسف 
وبشردو،  لط1بق 4، شقة 11 ، 
21141،  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 DRESSING ROOM دريسينك روم
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 8 زنقة 

جبل بشيبالن  لط1بق  ألر�شي عم1رة 
 ش سشن - 21141  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
541253

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (15
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)
.DRESSING ROOM(دريسينك روم
شر ء،) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 
وتصدير  ملالبس) بيع،) ستير د 
و ألطف01) و لنس1ء) للرج01   لج1هزة 
و لهد ي1)،)و ألزي1ء)،)و لسلع  لجلدية)،)
و ملجشهر ت)،)و ملجشهر ت  لذهبية)،)
فضال عن جميع  ملستلز 1ت وأدو ت)

 لزينة
 لتج1رة ع1 ة في جميع  ملنتج1ت)
و ملالبس) و ملش د  وجميع  للش زم 
و للش زم  ملتعلقة) و ملش د  و ألشي1ء)
ع1 ة) وبصفة  (، و ألحذية) ب1ملالبس 
وأدو ت  لزينة) جميع  ملستلز 1ت 

و لحق1ت  ملالبس
زنقة) (8 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
جبل بشيبالن  لط1بق  ألر�شي عم1رة)
21141) لد ر  لبيض1ء) (-  ش سشن)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: بنمنصشر) لين1   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
لين1 بنمنصشر عنش نه( ))  لسيدة 
 7 ،)شقة) (2  ق1 ة ك1ردن ت1ون ط1بق)
21111) لد ر) فيشن) فر نسش   زنقة 

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
لين1 بنمنصشر عنش نه( ))  لسيدة 
 7 ،)شقة) (2  ق1 ة ك1ردن ت1ون ط1بق)
21111) لد ر) فيشن) فر نسش   زنقة 

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء)بت1ريخ)-)تحت)

رقم)-.

859I

MISAGROUP

A.N BUILDING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

A.N BUILDING شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 41 ش1رع 

 لزرقطشني  لط1بق 7 رقم 37 - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

519963

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 أكتشبر) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 A.N (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BUILDING

:) روج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر ت.

41)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 -  37 رقم) (7  لزرقطشني  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 5.111 (: جش د  لعسر1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 5.111 (: جش د  لعسر1)  لسيد 

بقيمة)111)درهم.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) جش د  لعسر1   لسيد 
ي1سين  ق1 ة) بن  ك1بشر 0  زنقة  (11

21111) لد ر)  31 15)شقة)  لنشر ط)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) جش د  لعسر1   لسيد 
ي1سين  ق1 ة) بن  ك1بشر 0  زنقة  (11

21111) لد ر)  31 15)شقة)  لنشر ط)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أكتشبر) (22  لتج1رية بمر كش بت1ريخ)

2121)تحت رقم)797387.

861I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

S.A.I-INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1

 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

S.A.I-INVEST شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 

 الو0 بتجزئة نرجس 2 رقم 22 - 

23111 بني  ال0  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

12693

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
S.A.I- (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.INVEST
:) العم01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملختلفة  و  لبن1ء.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  22 رقم) (2 نرجس) بتجزئة   الو0 

23111)بني  ال0  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد لبريني عبد  لعزيز):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد لبريني عبد  لعزيز عنش نه( ))
بني) (23111 22 2)رقم) تجزئة نرجس)

 ال0  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد لبريني عبد  لعزيز عنش نه( ))
بني) (23111 22 2)رقم) تجزئة نرجس)

 ال0  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)27)أبريل)

2122)تحت رقم)417.
861I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ZARABOTA
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
ز وية ش1رع أبي جرير  لطبر1 

وزنقة عبد  لرحم1ن ن1صر، إق1 ة 
 ملنصشر،  لط1بق  ألو0،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب
ZARABOTA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ملنطقة 
 لحرة للتصدير بشخ1لف،  لقطعة 

رقم 24أ2،  لجزء رقم 24ب، 

 لط1بق  ألو0،  ملكتب رقم 13د - - 

طنجة  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.112777

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (16  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

جميع  لحصص  ململشكة) تفشيت 

في) كريفشنيس  فشلشديمير  للسيد 

(،»ZARABOTA SARL-AU« شركة)

حصة  جتم1عية،) (511 في) و ملتمثلة 

درهم  صرفة للعملة) (111  ن فئة)

بقيمة) للحصة  لش حدة،)  لصعبة 

درهم) (51.111 قدره1)  جم1لية 

لص1لح) للعملة  لصعبة،)  صرفة 

بن  فريحة،) ي1سمين   لسيدة 

و لس1كنة بزنقة) أوكر نية  لجنسية،)

بيسشكينسك1،)كييف،)أوكر ني1.

قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

فشلشديمير) قبش0  ستق1لة  لسيد 

كريفشنيس  ن  نصبه كمسير وحيد)

(،»ZARABOTA SARL-AU« لشركة)

 ع  نحه شه1دة إبر ء) لذ ة  ن أجل)

فترة تسييره للشركة.

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تعيين  لشريكة  لشحيدة  لسيدة)

ي1سمين بن  فريحة،)كمسيرة وحيدة)

(،»ZARABOTA SARL-AU« لشركة)

وذلك ملدة غير  حدودة.)تلزم  لشركة)

في جميع  ع1 الته1 ب1لتشقيع  لشحيد)

ي1سمين) للمسيرة  لشريكة  لسيدة 

بن  فريحة.

على) ينص  4:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تحيين وإع1دة صي1غة  لق1نشن)

ليشمل  جمشع) للشركة   ألس1�شي 

 لتغيير ت  لجديدة.

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
صي1غة  لق1نشن) وإع1دة  تحيين 

 ألس1�شي ب1لك1 ل.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253174.

862I

SUD EST CONSEIL

AIMCOS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،

Marrakech(maroc

AIMCOS شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 345  ملس1ر 

طريق  سفي - 41111  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124161

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 19) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.AIMCOS

إنت1ج) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ستحضر ت  لتجميل.

 345 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ملس1ر طريق  سفي)-)41111) ر كش)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
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 111 (: غزالن  لدوبي)  لسيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) غزالن  لدوبي   لسيد 
تجزئة  لسع1دة  ن1ر)5)شقة)14)ش1رع)
41111) ر كش) عين  زو ر)  لعر ق 

 ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) غزالن  لدوبي   لسيدة 
تجزئة  لسع1دة  ن1ر)5)شقة)14)ش1رع)
41111) ر كش) عين  زو ر)  لعر ق 

 ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
28) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134311.
863I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

TRANS ALI SERVICE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تفشيت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
TRANS ALI SERVICE شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 31 زنقة 
 1رتير بن عبد  لسالم  كتب رقم 2 
ف01 فلشر1  ق1 ة ري1ض  لزيتشن - 

14111  لقنيطرة  ملغرب.
تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.61741

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تمت) (2122 أبريل) (17 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
(ة)) ع1د  لشهب) تفشيت  لسيد)
أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111
(ة)) لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.111
 حمد شبيشن بت1ريخ)17)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (
 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)1693.

864I

FLASH ECONOMIE

AIO PROCESS
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AIO PROCESS شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 332 ش1رع 

 بر هيم  لرود ني  ق1 ة ريح1ن 
 لط1بق 5 رقم 21 حي  ملع1ريف - 

21111  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
537269

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AIO (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. PROCESS
غرض  لشركة بإيج1ز):)

تكنشلشجي1) خد 1ت  تقديم 
و الستش1ر ت) -) لبر جة   ملعلش 1ت)
تكنشلشجي1  ملعلش 1ت) وأنشطة 

 ألخرى
 332 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ش1رع  بر هيم  لرود ني  ق1 ة ريح1ن)
(- حي  ملع1ريف) (21 رقم) (5  لط1بق)

21111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: ي1سين) بنيعيش   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بنيعيش ي1سين عنش نه( ))
8)شطر سيف1م) 44)رقم)  الزهر عم1رة)
21111) لد ر) سيد1  لبرنش�شي)

 لبيض1ء) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد بنيعيش ي1سين عنش نه( ))
8)شطر سيف1م) 44)رقم)  الزهر عم1رة)
21111) لد ر) سيد1  لبرنش�شي)

 لبيض1ء) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 22 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)11686.
865I

SAVOIR EXPERT

LYOUSSI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسم01  لشركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LYOUSSI FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشمش1م رقم 114  لرف1يف صفرو 
- 31111 صفرو  ملغرب.

رفع رأسم01  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.641
قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 
تم) (2119 دجنبر) (31 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 
»511.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 
عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)
ديشن) إجر ء) ق1صة  ع  (: طريق)
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

يشنيش) (11 بت1ريخ) بصفرو   البتد ئية 

2121)تحت رقم)49.

866I

RAHHALI CONSEIL

REGRAGI SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech 1482

، 40000، Marrakech(Maroc

REGRAGI SERVICES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

عال0  لف1�شي  ركب حبشس 2، 

عم1رة أ،  لط1بق  لخ1 س  لشقة 

رقم 21،  ر كش - 41111  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124917

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.REGRAGI SERVICES

:) قهى) بإيج1ز) غرض  لشركة 

و طعم.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عال0  لف1�شي  ركب حبشس)2،)عم1رة)

(،21 أ،) لط1بق  لخ1 س  لشقة رقم)

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: نصيب) خ1لد   لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) نصيب  خ1لد   لسيد 
ت1ركة زد غية رقم49،)ت1ركة،) ر كش)

41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نصيب  خ1لد   لسيد 
ت1ركة زد غية رقم49،)ت1ركة،) ر كش)

41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135126.
867I

SOFT ALTERNATIVE SARL

ALAMAGRI CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب
 ALAMAGRI CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
يشسف  بن ت1شفين زنقة رشيد رض1 

إق1 ة  لش1وية رقم 21 - 91111 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126819

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. ALAMAGRI CONSULTING
:) لدر سة) غرض  لشركة بإيج1ز)
و ملس1عدة  لتقنية) و الستش1رة 
في  ج01  لزر عة) و لتكشين 

و لصن1ع1ت  لزر عية.
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
يشسف  بن ت1شفين زنقة رشيد رض1)
 91111  -  21 رقم) إق1 ة  لش1وية 

طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حمد  لعمشر1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد  لعمشر1 عنش نه( ))
حي  الندلس  جمشعة أ زنقة)15)رقم)

2 92151) لقصر  لكبير  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  لعمشر1 عنش نه( ))
حي  الندلس  جمشعة أ زنقة)15)رقم)

2 92151) لقصر  لكبير  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253296.

868I

jilovta sarl

شركة وازيس الفرح للخدمات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
شركة و زيس  لفرح للخد 1ت شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  كرر 45 
حي  لفيض1ن ر1 عين بنثي  طهر - 

61111 جر دة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39279
 11 في) حر  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122  1رس)
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
شركة) (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

و زيس  لفرح للخد 1ت.
غرض  لشركة بإيج1ز):) قهى)

تجهيز  لحفالت)
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):) كرر)45 
(- بنثي  طهر) عين  حي  لفيض1ن ر1)

61111)جر دة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيد ه1رون  لفرح):)341)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
331)حصة) (:  لسيد سعيد  لفرح)

بقيمة)111)درهم للحصة).
331)حصة) (:  لسيد  حمد  لفرح)

بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد ه1رون  لفرح):)341)بقيمة)

111)درهم.
331)بقيمة) (:  لسيد سعيد  لفرح)

111)درهم.
331)بقيمة) (:  لسيد  حمد  لفرح)

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ه1رون  لفرح   لسيد 
 61111 عين بني  طهر) (17 حي  حد)

جر دة  ملغرب.
 لسيد سعيد  لفرح عنش نه( ))حي)
 حد زنقة  نة عين بني  طهر)61111 

جر دة  ملغرب.

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لفرح 

 61111 عين بني  طهر) (17 حي  حد)

جر دة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ه1رون  لفرح   لسيد 

 61111 عين بني  طهر) (17 حي  حد)

جر دة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)591.

869I

فيد بيست كشنسيلتين

LALLI CASH
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كشنسيلتين

حي  لسع1دة ش1رع  شال1  سم1عيل 
زنقة برك1ن رقم 11  لط1بق  الو0 ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

LALLI CASH شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 
سيد1  لغ1ز1 13 - 71111 بشجدور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41391

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LALLI (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.CASH

تحشيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ال ش 0).
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ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

13 - 71111)بشجدور) سيد1  لغ1ز1)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد اللي  لر حة):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

حي)  لسيد اللي  لر حة عنش نه( ))

 71111 زنقة  بن  لرو ي) ملح1ر   م 

بشجدور  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حي)  لسيد اللي  لر حة عنش نه( ))

 71111 زنقة  بن  لرو ي) ملح1ر   م 

بشجدور  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1191.

871I

فيد بيست كشنسيلتين

HELD TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كشنسيلتين

حي  لسع1دة ش1رع  شال1  سم1عيل 

زنقة برك1ن رقم 11  لط1بق  الو0 ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

HELD TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  لقدس 

 لش1رع  بن  لهيثم رقم 48  لعيشن - 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41387

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (19
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 HELD (:  إلقتض1ء)بمختصر تسميته1)

. TRAVAUX
:) شغ01) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبن1ء).) الستر د و لتصدير)....
حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 48  لقدس  لش1رع  بن  لهيثم رقم)

 لعيشن)-)71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  حمد  ال ين)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  حمد  ال ين عنش نه( ))حي)
 48  لقدس  لش1رع  بن  لهيثم رقم)

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد  حمد  ال ين عنش نه( ))حي)
 48  لقدس  لش1رع  بن  لهيثم رقم)

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1188.
871I

FLASH ECONOMIE

 BOUCHOUIRAB
PLASTIQUE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

حل شركة

ETUDES LA FIDELITE
بشششيرب بالستيك

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة

 ذ ت  لشريك  لشحيد 
تفكيك

ب1لد ر) وقع  عرفي  لعقد  طبق1 
 22/05/2007 بت1ريخ)  لبيض1ء)
بمقر) ع1م  ستثن1ئي  جمع  عقد  تم 
شركة) بالستيك  بشششيرب   لشركة 
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد.)
وقد تم  التف1ق ب1إلجم1ع على  1)

يلي:)
يقرر  الجتم1ع  لع1م  لحل) (1-

 ملبكر للشركة لعدم تحقيق ربح.
ي1سين) تعيين  لشريك  تم  (2-
بت1ريخ) بشششيرب  غربي  زد د 
ب1لد ر  لبيض1ء) (13/01/1988
رقم) للبط1قة  لشطنية  و لح1 لة 
BH297189) ملقيمة ب1لد ر  لبيض1ء،)
 82 رقم) (18 3) ج) بشششيرب) حي 

 لهر ويين،) صفًي1.
تحديد  ملكتب  لرئي�شي) تم  (3-
للتصفية في  ملكتب  لرئي�شي للشركة)
في دو ر والد بشششيرب  لهر ويين  لد ر)

 لبيض1ء.
تعطي  لجمعية  لعمش ية) (4-
أصل) لح1 ل  جميع  لصالحي1ت 
إلنج1ز  إلجر ء ت  ملنصشص) هديته1 

عليه1 في  لق1نشن لهذه  ملح1ضر.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
رقم) تحت  ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

819969)بت1ريخ)01/04/2022
ب1ملحكمة) تم  لسجل  لتج1ر1 
رقم) تحت  ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

12278)بت1ريخ)01/04/2022
872I

FLASH ECONOMIE

 DOCTRINE TRANS
LOGISTIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 DOCTRINE TRANS«
» LOGISTIQUE

 لرأسم01 : 111 111 درهم 
  قره1  الجتم1عي ب: 226 ش1رع 
 حمد  لخ1 س,  لط1بق  لس1بع, 

 كتب رقم 211  لد ر  لبيض1ء

عقد  لجمع  لع1م) بمقت�شى 
 الستثن1ئي بت1ريخ)08/04/2022)قرر)

 س1هم  لشركة  1 يلي)
قرر) (: للشركة)  لحل  ملسبق 
تصفية  لشركة)  س1همش  لشركة 

بصفة أولية)
تم  لقي1م ب1إليد ع  لق1نشني لدى)
ب1ملحكمة  لتج1رية) كت1بة  لضبط 
بت1ريخ)26/04/2022  ب1لد ر  لبيض1ء)

تحت)
رقم)822516

873I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

كود كولد سرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050، وجدة  ملغرب
كشد كشلد سرفيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي أنس 
زنقة سيد1  لعربي رقم 12 أحفير - 

63151 أحفير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6681
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2119 ين1ير) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
كشد) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

كشلد سرفيس.
شؤون) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

قنصلية وإد رية).
حي أنس) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
(- أحفير) (12 زنقة سيد1  لعربي رقم)

63151)أحفير  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 21.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 111 (: ش1عد1) إسالم   لسيدة 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 لسيد  حمد نج1ر1):)111)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيدة إسالم ش1عد1 عنش نه( ))
ظهر  ملحلة تجزئة  لسالم زنقة أ35 

رقم)14 61111)وجدة  ملغرب).
عنش نه( )) نج1ر1   لسيد  حمد 
حي  ن1س زنقة سيد1  لهبر1 رقم)12 

63151)أحفير  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) نج1ر1   لسيد  حمد 
حي  ن1س زنقة سيد1  لهبر1 رقم)12 

63151)أحفير  ملغرب
 لسيدة إسالم ش1عد1 عنش نه( ))
ظهر  ملحلة تجزئة  لسالم زنقة أ35 

رقم)14 61111)وجدة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2119)تحت رقم)622.
874I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

PROTECH CONSULTING
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM(BARHDADI 4EME(ETG
NR19، 63050، وجدة  ملغرب
 PROTECH CONSULTING

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : زنقة و د 
 لشر ع رقم 18 حي رش1د - 63321 

برك1ن  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.6663

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2121 نشنبر) (25  ملؤرخ في)

شركة) (PROTECH CONSULTING

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)

 لشحيد  بلغ رأسم1له1)11.111)درهم)

و د) زنقة  وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 

 63321 (- حي رش1د) (18  لشر ع رقم)

نش1ط) لتشقف  نتيجة  برك1ن  ملغرب 

 لشركة.

و عين:

 لسيد(ة)) لسيد  لعربي  لس1لك)
رقم) و د  لشر ع  زنقة  عنش نه( )) و 

برك1ن  ملغرب) (63321 حي رش1د) (18

كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

وفي زنقة و د) (2121 نشنبر) (25 بت1ريخ)

 63321 (- حي رش1د) (18  لشر ع رقم)

برك1ن  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

دجنبر) (18 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2121)تحت رقم)1514.

875I

 كتب  الستش1ر ت و  لخد 1ت

» يلتيتد« 

»MULTITUDES«
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  الستش1ر ت و  لخد 1ت

وك1لة بريد  ملغرب سيد1  لصشفي، 

صندوق  لبريد 71132 ، 21155، 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب

 »MULTITUDES« »يلتيتد «

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 144، زنقة 

 حمد سميحة، إق1 ة جشهرة  حمد 

سميحة،  لط1بق6، لشقة 35، - 

21191  لد ر لبيض1ء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541267

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 15) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.»MULTITUDES«(»يلتيتد «

تقديم) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

خد 1ت  لتدريب و  لتنمية  لذ تية.

-) لتكشين في  ج1الت  ختلفة.

-) إلستش1رة في  لتدبير..

(،144 (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
إق1 ة جشهرة) زنقة  حمد سميحة،)

سميحة،) لط1بق6، لشقة)  حمد 

35،)-)21191) لد ر لبيض1ء) ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيدة ي1سمين قد ير1)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
قد ير1) ي1سمين   لسيدة 

عنش نه( ))28) حج خ1لد  بن  لشليد،)
21111) لد ر) ز وية ش1رع ليدو آنف1،)

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
قد ير1) ي1سمين   لسيدة 

عنش نه( ))28) حج خ1لد  بن  لشليد،)
21111) لد ر) ز وية ش1رع ليدو آنف1،)

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821317.

876I

FLASH ECONOMIE

dB PROD-FACTORY
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

فیدور  1 -  كتب  ملفتي  لزنقة 

تش ركة رقم 2,  لشقة 5 بشركشن - 

 لد ر  لبیض1ء 

تأسیس شركة

بمقت�شى عقد حرر ب1لد ر  لبیض1ء)

تأسیس) تم  (2122 31) 1رس) بت1ریخ)

شركة ذ ت  لخص1ئص  لت1لیة):

(- برود-ف1كتشر1) دب  (:  إلسم)

(- ذ ت  ملسؤولیة  ملحدودة) شركة 

شریك  نفرد

dB PROD-FACTORY

أنشطة  لسینم1) (:  لهدف)
و لفیدیش و لتلفزیشن

ش1رع) (46 (:  ملقر  الجتم1عي)

-) لشقة) -) لط1بق  لث1ني)  لزرقطشني)

6)-) لد ر  لبیض1ء

سنة  بتد ء) ن) (99 (:  ملدة)

 لتأسیس  لنه1ئي

 لرأسم01):)11,111)درھم  قسم)

حصة و شزع على  لشكل) (111 على)

 لت1لي):

(: 111حصة  لتسیير) ندیر فهمي)

تسير  لشركة  ن طرف ندیر فهمي
ب1ملركز  لجهش1) تم  إلید ع 

تحت) ب1لد ر لبیض1ء) لالستثم1ر 

 لسجل  لتج1ر1 رقم):)541987

877I

FIRST HISSABAT

كودينك كور
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIRST HISSABAT

 N° 2 IMM 186 IBN(TACHFINE

 AZLI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كشدينك كشر شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8560

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة رقم 

2  لبن1ية رقم 186  بن ت1شفين  زلي 

 ر كش - 41151  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

125151

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (13

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)كشدينك)

كشر.

تصدير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لخد 1ت  ملعلش 1تية.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)شقة رقم)

186) بن ت1شفين  زلي) 2) لبن1ية رقم)

 ر كش)-)41151) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: عدن1ن  لعربي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عدن1ن   لسيد  لعربي 

ص  ك1دير) ح  (3 رقم) عم1رة  وشن 

81161) ك1دير  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) عدن1ن   لسيد  لعربي 

ص  ك1دير) ح  (3 رقم) عم1رة  وشن 

81161) ك1دير  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135893.

878I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES
ARTS VISUELS
شركة  ملس1همة

 ستمر ر نش1ط  لشركة

 ECOLE SUPERIEURE « شـــركــــة
 » DES ARTS VISUELS

شــركـــة  لـــمــســ1هــمــة 
 لـمـقــر  الجـتـمـ1عـي: حـي أ ـرشـيـش 

  ر كش
إثر  لجمع  لع1م  الستثن1ئي) على 
 ملنعقد بت1ريخ)8)ٲبريل)2122،)لشركة)
 ECOLE SUPERIEURE DES  «
رأسم1له1) ش.م.) (»ARTS VISUELS
و  قره1) درهم  (11.111.111,11
ٲ رشيش  ر كش،) حي   الجتم1عي 

تقرر  1 يـلي):)
-) ستمر ر  سـتغال0  لـشـركة رغم)

خـس1رة ثـالثة أرب1ع رأسـم1له1،
-)تسـشية وضعية  لشـركة في إط1ر)
في) و آلج01  لـمحـددة   ملقتضي1ت 
رقم) 357) ن  لق1نشن  رقم)  لـفـصل 

 . 17-95
 إليــد ع  لــقــ1نــشنــي:)وقـد تم  إليد ع)
بكت1بة  لضبط) للشـركة   لـق1نشني 
يشم) بمر كـش  ب1لـمحكمة  لـتج1رية 

27/04/2022)تحت رقم)135219.

879I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

جينيرال سطور طنجة
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au
 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14
، 90040، Tanger(Maroc

جينير 0 سطشر طنجة شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 لقش ت  ملسلحة  مللكية إق1 ة فضل 
هللا عم1رة 2  ملحل رقم 15 - 91161 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126529

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 11) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):)جينير 0)

سطشر طنجة.

أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لتهيئة و  لتجديد و  لديكشر.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لقش ت  ملسلحة  مللكية إق1 ة فضل)

هللا عم1رة)2) ملحل رقم)15 - 91161 

طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: رضش ن  ملذكشر)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد رضش ن  ملذكشر عنش نه( ))

 سن1نة حش ة بشطريقة زنقة)11)رقم)

25 91141)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد رضش ن  ملذكشر عنش نه( ))

 سن1نة حش ة بشطريقة زنقة)11)رقم)

25 91141)طنجة طنجة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253119.

881I

Dar Esser

DAR ESSER
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

Dar Esser

شقة رقم 2، قطعة 872، تجزئة 

 لعزوزية،  ر كش ، 41171، 

 ر كش  ملغرب

DAR ESSER شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي شقة رقم 

2، قطعة 872، تجزئة  لعزوزية - 

41171  ر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.113195

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (11  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

DAR ESSER) بلغ)  لشريك  لشحيد)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي شقة رقم)2،)قطعة)

 41171 (- تجزئة  لعزوزية) (،872

إجم1ع) (: (0 نتيجة   ر كش  ملغرب 

 لشرك1ء)أو  جلس  إلد رة و ش فقتهم)

على تصفية  لشركة..

و حدد  قر  لتصفية ب شقة رقم)

(- تجزئة  لعزوزية) (،872 قطعة) (،2

41171) ر كش  ملغرب.)

و عين:

 لسيد(ة)) دم سيق01 و عنش نه( ))

 لسكن  لشظيفي ب1لخزينة  إلقليمية،)

ش1رع  بن زيدون،)م.ج.)46111)آسفي)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (17 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134585.

881I



8561 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

EDIAN CONSULTING

SOCIÉTÉ DAGHRIA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة ط1رق بن زي1د  كتب رقم 
3  لقنيطرة، 14111،  لقنيطرة 

 ملغرب
SOCIÉTÉ(DAGHRIA شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ( شطن) في 
48 ش1رع ط1رق بن زي1د  كتب رقم 3 
 لقنيطرة - 14111  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
65123

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. SOCIÉTÉ(DAGHRIA
ت1جر) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

أجهزة  نزلية و ش د كمبيشتر
•)ت1جر أث1ث تقليد1 و عصر1

•)ت1جر  ألجهزة  لكهرب1ئية للمن1ز0)
بك1فة أشك1له1

•) لت1جر
•) ستير د وتصدير.

جميع) (، عمش ية) أكثر  وبشكل 
سش ء) (،  لعملي1ت  ن أ1 نشع ك1نت)
ك1نت ق1نشنية أو  قتص1دية أو  1لية)
تتعلق ب1لك1ئن) (، أو  دنية أو تج1رية)
أخرى) أشي1ء) بأ1  أو  أعاله   ملذكشر 
 م1ثلة أو ذ ت صلة  ن  ملحتمل أن)
تفضل)،)بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
،) لغرض  لذ1 تسعى إليه  لشركة أو)

  تد ده أو تطشيره.

( شطن)) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

زي1د  كتب) بن  ط1رق  ش1رع  (48 في)

14111) لقنيطرة) (- 3) لقنيطرة) رقم)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بحر1  دريس)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بحر1  دريس   لسيد 

د ر  لكد ر1) (1 رقم) حي  ملحمد1 

ق1سم) سيد1  (16111 بلقصير1)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بحر1  دريس   لسيد 

د ر  لكد ر1) (1 رقم) حي  ملحمد1 

ق1سم) سيد1  (16111 بلقصير1)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لقنيطرة بت1ريخ)27)أبريل)

2122)تحت رقم)91217.

882I

STE BABOUZID

SAHARA ENVIROTRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

SAHARA ENVIROTRAV شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشحدة  جمشعة G رقم 889 - 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41313

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (21

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SAHARA ENVIROTRAV

:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعمش ية).

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 -  889 رقم) (G  لشحدة  جمشعة)

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بشتز رت) جم01   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (: بشتز رت) جم01   لسيد 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بشتز رت  جم01   لسيد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بشتز رت  جم01   لسيد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1129.

883I

STE BABOUZID

BARHAM TRAVAUX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

BARHAM TRAVAUX شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 ملغرب  لعربي بلشك F رقم 85 - 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41429

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (28

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BARHAM TRAVAUX

:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعمش ية.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  85 رقم) (F بلشك)  ملغرب  لعربي 

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  بر هيم حمشش)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (: حمشش)  لسيد  بر هيم 

بقيمة)111)درهم.
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و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  بر هيم حمشش عنش نه( ))
 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  بر هيم حمشش عنش نه( ))
 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (29 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1225.
884I

STE BABOUZID

AIN CHAIR TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
AIN CHAIR TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  شال1 

رشيد بلشك F رقم 84 - 71111 
 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41423

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 AIN (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CHAIR TRAVAUX
:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعمش ية).
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  شال1)
 71111  -  84 رقم) (F بلشك) رشيد 

 لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد عبد  لعزيز عي1د)
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (:  لسيد عبد  لعزيز عي1د)
بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد عبد  لعزيز عي1د عنش نه( ))
 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 
و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد عبد  لعزيز عي1د عنش نه( ))
 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1222.

885I

STE BABOUZID

WANDA SAHARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
WANDA SAHARA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 

 لشف1ق بلشك B رقم 333 - 71111 
 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
41425

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (28
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.WANDA SAHARA

:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)
 لعمش ية.

تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 71111  -  333 رقم) (B  لشف1ق بلشك)

 لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ز يد1)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1111 (: ز يد1)  لسيد  حمد 

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ز يد1   لسيد  حمد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ز يد1   لسيد  حمد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1223.
886I

STE BABOUZID

MNI TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
MNI TRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي تجزئة 
 لشحدة  جمشعة G رقم 886 - 

71111  لعيشن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41191
في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 MNI (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TRAV
:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعمش ية.
تجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  886 رقم) (G  لشحدة  جمشعة)

71111) لعيشن  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (:  لسيد  ش ني  حسن)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 1111 (:  لسيد  ش ني  حسن)

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( ))  لسيد  ش ني  حسن 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( ))  لسيد  ش ني  حسن 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1142.

887I

global audit partners

GMJ FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
GMJ FOOD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل 5 
إق1 ة بشسكشرة أوكسجين  ملدينة 
 لخظر ء - 27182  لد ر  لبيظ1ء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

541569

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 GMJ (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.FOOD

:) قهى) بإيج1ز) غرض  لشركة 

و طعم  ع خد ة تمشيل  لحفالت).

 5 :) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

أوكسجين  ملدينة) بشسكشرة  إق1 ة 

27182) لد ر  لبيظ1ء) (-  لخظر ء)

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 251 (: عمر) أبشسله1م   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (: ح1جبي) ي1سمينه   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

251)حصة) (:  لسيد  شرو يشسف)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 251 (:  لسيد هاللبك نشر  لدين)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) عمر  أبشسله1م   لسيد 

ك1ليفشرني1) (4 رقم) هيل  آية  تجزئة 

27182) لد ر  لبيظ1ء) ملغرب.

ح1جبي) ي1سمينه   لسيدة 

 4 رقم) هيل  آية  تجزئة  عنش نه( ))

27182) لد ر  لبيظ1ء) ك1ليفشرني1)

 ملغرب.

عنش نه( )) يشسف   لسيد  شرو 

ش1رع سيد1 عبد  لرحمن شقة) (81

51)ط1بق)4)حي  لر حة)21111) لد ر)

 لبيظ1ء) ملغرب.

نشر  لدين) هاللبك   لسيد 

إق1 ة جن1ح نش صر عم1رة) عنش نه( ))

27182) لد ر) نش صر) (1 شقة) (D

 لبيظ1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) عمر  أبشسله1م   لسيد 

ك1ليفشرني1) (4 رقم) هيل  آية  تجزئة 

27182) لد ر  لبيظ1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822632.

888I

VERSIONCONSULTING

 SADQI KECH IMMO
الصادقي كش إمو

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING

إق1 ة  إلحس1ن عم1رة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANبروكة  ر كش 

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SADQI KECH IMMO  لص1دقي 

كش إ ش شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 

 إلحس1ن  بروكة عم1رة 3 شقة 4 

 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124585

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (16

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 SADQI(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

KECH IMMO) لص1دقي كش إ ش.
:) لترويج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

للمب1ني  لعق1رية.
إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 4 شقة) (3 عم1رة)  إلحس1ن  بروكة 

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: سعيد  لص1دقي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد سعيد  لص1دقي عنش نه( ))
ت1ركة) (8 رقم) ت1ركة  ورود  تجزئة 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد سعيد  لص1دقي عنش نه( ))
ت1ركة) (8 رقم) ت1ركة  ورود  تجزئة 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (14 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134785.

889I

ROYAL RANCHES MARRAKESH

 ROYAL RANCHES
MARRAKESH
شركة  ملس1همة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

ROYAL RANCHES MARRAKESH
11 ش1رع  بن طفيل ، 21111،  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب
 ROYAL RANCHES MARRAKESH

شركة  ملس1همة
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 11 ش1رع 
 بن طفيل - 21111  لد ر  لبيض1ء 

 ملغرب.
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 
.156789

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تحشيل) (2111 (11 (27  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

»11)ش1رع  بن طفيل)-)21111) لد ر)

»دو ر لعط1ونة) إلى)  لبيض1ء) ملغرب«)

(- تمصلشحت  قليم  لحشز) جم1عة 

41111) ر كش  ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

يشنيش)2111)تحت رقم)357186.

891I

 conseil du grand(ستش1رة  ملغرب  لكبير 

maghreb

SOCIETE MYTHICANGEL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 conseil du ستش1رة  ملغرب  لكبير 

grand(maghreb

 BD ABDELKRIM 113

 ELKHETTABI RESIDENCE

 MOHANDIZ IMM D

 1ER(ETAGE(N°4 113 BD

 ABDELKRIM ELKHETTABI

 RESIDENCE MOHANDIZ IMM

 D 1ER(ETAGE(N°4، 40140،

MARRAKECH  ملغرب

 SOCIETE MYTHICANGEL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 41  ق1 ة 

نشر  ش1رع  بن سين1 لط1بق  لر بع 
رقم 117 جليز  ر كش - 41141 

Marrakech  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124911

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. SOCIETE MYTHICANGEL
:)شقق لال) غرض  لشركة بإيج1ز)

يج1ر فروشة.
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)41) ق1 ة)
سين1 لط1بق  لر بع) ش1رع  بن  نشر  
 41141 (- جليز  ر كش) (117 رقم)

Marrakech) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 لسيدة جن1ح ليلى):)1.111)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ليلى  جن1ح   لسيدة 
 12 ش1رع  زدلفة  ق1 ة  جدة رقم)

 ر كش)41141) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ليلى  جن1ح   لسيدة 
 12 ش1رع  زدلفة  ق1 ة  جدة رقم)

 ر كش)41141) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135129.
891I

VERSIONCONSULTING

KRC LOGEMENT ك ر س 
لوجمو

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إق1 ة  إلحس1ن عم1رة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANبروكة  ر كش 
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KRC LOGEMENT ك ر س لشجمش 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 
 إلحس1ن  بروكة عم1رة 3 شقة 4 
 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
123823

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (28
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 KRC (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

LOGEMENT)ك ر س لشجمش.
:) لترويج) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعق1ر1
أشغ01  لبن1ء) ملختلفة.

إق1 ة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 4 شقة) (3 عم1رة)  إلحس1ن  بروكة 

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: قرش1ن) يشسف   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد يشسف قرش1ن عنش نه( ))
114) سكجشر) رقم) تجزئة  لرو ية 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد يشسف قرش1ن عنش نه( ))
114) سكجشر) رقم) تجزئة  لرو ية 

 ر كش)41111) ر كش  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
21) 1رس) بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134176.
892I

 1و  يي

ماوا يي
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 1و  يي
عند »ويج لالستش1ر ت«: رقم 21 
إق1 ة  لش1وية ش1رع يشسف بن 
تش1فين زنقة رشيد رض1 طنجة - 
91111 طنجة  ملغرب ، 91111، 

طنجة  ملغرب
 1و  يي شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عند 

»ويج لالستش1ر ت«: رقم 21 إق1 ة 
 لش1وية ش1رع يشسف بن تش1فين 
زنقة رشيد رض1 طنجة - 91111 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
126551

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 إلقتض1ء)بمختصر تسميته1):) 1و  يي.
غرض  لشركة بإيج1ز):)-) الستير د)
و ملت1جرة) و لبيع  و لشر ء) و لتصدير 

بشكل ع1م بجميع  ألشك01  ملقبشلة
وتشزيع  ألصن1ف) تج1رة  (-
و ملنتج1ت  ملستشردة)(أدو ت ع1 ة).

أجهزة) في قطع  لغي1ر:) -) لتج1رة 
وك1فة  إلكسسش ر ت) (أدو ت ع1 ة))

 ألخرى و ملعد ت  لصغيرة..
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)عند)»ويج)
لالستش1ر ت«:)رقم)21)إق1 ة  لش1وية)
ش1رع يشسف بن تش1فين زنقة رشيد)

رض1 طنجة)-)91111)طنجة  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: دني01  لف1طمي)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد دني01  لف1طمي عنش نه( ))

رقم) (3 إق1 ة ال فيل بلشك أ  لط1بق)

86 91111)طنجة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد دني01  لف1طمي عنش نه( ))

رقم) (3 إق1 ة ال فيل بلشك أ  لط1بق)

86 91111)طنجة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (21 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253126.

893I

LIVE CONSULTING SARL

COVED SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تعيين  سير جديد للشركة

LIVE CONSULTING SARL

 SIDI(MAAROUF 4 RUE 50

 NUMERO 24 CASABLANCA

 ELFIDA ، 20520، CASABLANCA

MAROC

COVED SERVICES شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي إق1 ة 

 لر�شى،  جمع س رقم 4 ب، عم1رة 

26،  لشقة رقم 11  أللفة - 21212 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تعيين  سير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.317159

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم تعيين) (2118 26) 1رس)  ملؤرخ في)

 سير جديد للشركة  لسيد(ة)) حمد)

 ج1طي كمسير وحيد.
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تبع1 لقبش0  ستق1لة  ملسير.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 14 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2118)تحت رقم)11662629.

894I

 لك1ر ين

ج ج تكنى
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لك1ر ين
 لط1بق  الو0  لرقم 183  ق1 ة 

 لصحر ء كلميم ، 81111، كلميم 
 ملغرب

ج ج تكنى شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 296 
حي  لفتح - 81111 كلميم  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

4117
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
ج) ج  (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

تكنى).
غرض  لشركة بإيج1ز):) لدر س1ت)

 الستش1ر ت و ملس1عدة  لتقنية).
عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)رقم)296 

حي  لفتح)-)81111)كلميم  ملغرب).
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 51.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: ضرف1و1)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: ) لشركة  حمد ضرف1و1)

بقيمة)111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد  حمد ضرف1و1 عنش نه( ))

 لحي  الد ر1 للفالحة بكلميم)81111 

كلميم  ملغرب).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد ضرف1و1  حمد عنش نه( ))

 لحي  الد ر1 للفالحة بكلميم)81111 

كلميم  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بكلميم   البتد ئية 

2122)تحت رقم)171.

895I

OUTSOURCING ADVISORY

CASA AROUSS -كاسا آروس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

CASA AROUSS -ك1س1 آروس 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 7 ش1رع 

ألفريد د1 فينيي إت.  لط1بق  ألر�شي 

شقة 5  لد ر  لبيض1ء - 21141  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

. 331339

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

2122)تقرر حل) 17)فبر ير)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

 CASA AROUSS  لشريك  لشحيد)

-ك1س1 آروس  بلغ رأسم1له1)111.111 

 7 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي) درهم 

ش1رع ألفريد د1 فينيي إت.) لط1بق)

(- 5) لد ر  لبيض1ء) شقة)  ألر�شي 

21141) لد ر  لبيض1ء) ملغرب نتيجة)

0):)ال يشجد نش1ط.

ألفريد) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

د1 فينيي إت.) لط1بق  ألر�شي شقة)5 

 ملغرب)22111) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.

)و عين:

و) بنط1لب  خديجة  د   لسيد(ة))

عنش نه( )) لد ر  لبيض1ء)22111) لد ر)

 لبيض1ء) ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

7)ش1رع) (:  لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية)

ألفريد د1 فينيي إت.) لط1بق  ألر�شي)

شقة)5) لد ر  لبيض1ء

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)818415.

896I

FNMCOMPTA

YADSM HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

YADSM HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

 شال1 إسم1عيل 14 إق1 ة  شال1 

إسم1عيل  لط1بق 3 رقم 9 - طنجة - 

91111 طنجة طنجة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126751

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 29) 1رس)

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.YADSM HOLDING

غرض  لشركة بإيج1ز):) ملش1ركة و)
  تالك و تسيير  ألسهم أو  لحصص)
تم) أنش ع  لشرك1ت  لتي  جميع  في 

تأسيسه1 أو لم يتم تأسيسه1).
ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
إق1 ة  شال1) (14 إسم1عيل)  شال1 
إسم1عيل  لط1بق)3)رقم)9)-)طنجة)-)

91111)طنجة طنجة.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: ي1سر  لبق1لي  لق1سمي)  لسيد 
975)حصة بقيمة)111)درهم للحصة)
 لسيدة أ يرة  لبق1لي  لق1سمي):)5 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 5 (:  لسيدة دين1  لبق1لي  لق1سمي)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد سليم1ن  لبق1لي  لق1سمي):)

5)حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 لسيد  رو ن  لبق1لي  لق1سمي):)5 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
حصة) (5 (: كلمز) كريمة   لسيدة 

بقيمة)111)درهم للحصة).
(: ي1سر  لبق1لي  لق1سمي)  لسيد 

975)بقيمة)111)درهم.
 لسيدة أ يرة  لبق1لي  لق1سمي):)5 

بقيمة)111)درهم.
 5 (:  لسيدة دين1  لبق1لي  لق1سمي)

بقيمة)111)درهم.
 لسيد سليم1ن  لبق1لي  لق1سمي):)

5)بقيمة)111)درهم.
 لسيد  رو ن  لبق1لي  لق1سمي):)5 

بقيمة)111)درهم.
بقيمة) (5 (: كلمز) كريمة   لسيدة 

111)درهم.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
ي1سر  لبق1لي)  لسيد 
 TWEEDE عنش نه( ))  لق1سمي 
 NASSAUSTRAAT33-B-1152BL

99135)هشلند  هشلند .
أ يرة  لبق1لي)  لسيدة 
 TWEEDE عنش نه( ))  لق1سمي 
 NASSAUSTRAAT33-B-1152BL

99135)هشلند  هشلند .
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دين1  لبق1لي)  لسيدة 

 TWEEDE عنش نه( ))  لق1سمي 

 NASSAUSTRAAT33-B-1152BL

99135)هشلند  هشلند .

سليم1ن  لبق1لي)  لسيد 

 TWEEDE عنش نه( ))  لق1سمي 

 NASSAUSTRAAT33-B-1152BL

99135)هشلند  هشلند .

 لسيد  رو ن  لبق1لي)

 TWEEDE عنش نه( ))  لق1سمي 

 NASSAUSTRAAT33-B-1152BL

99135)هشلند  هشلند .

عنش نه( )) كلمز  كريمة   لسيدة 

 WESTERDOK 298 1113BH

99135)هشلند  هشلند .

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) كلمز  كريمة   لسيدة 

 WESTERDOK 298 1113BH

99135)هشلند  هشلند 

 لسيد عبد  لع1لي  لبق1لي  لق1سمي)

 winterkoning 16 3766 عنش نه( ))

wd 99135)هشلند  هشلند 

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (27 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)3728.

897I

LEADER FINANCE

EL KETTANI MODEL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT(N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EL KETTANI MODEL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  حل رقم 

1 دو ر  زي1ينة  لسع1دة  لسشيهلة 

 ر كش - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124869

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (17

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.KETTANI MODEL

غرض  لشركة بإيج1ز):) لخي1طة.

:) حل) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

رقم)1)دو ر  زي1ينة  لسع1دة  لسشيهلة)

 ر كش)-)41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

(: عبد  له1د1  لكت1ني)  لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عبد  له1د1  لكت1ني)  لسيد 

عم1رة) 2) لعنبر  عنش نه( )) ملسيرة)

41111) ر كش) 4) ر كش) رقم) ك 

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عبد  له1د1  لكت1ني)  لسيد 

عم1رة) 2) لعنبر  عنش نه( )) ملسيرة)

41111) ر كش) 4) ر كش) رقم) ك 

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135181.

898I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

CARRIERE MEJLAWA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING SARL

AU

ش1رع  ملشي�شي.  لحي  الد ر1 

ص.ب. رقم 193، 91111، 

CHEFCHAOUEN  ملغرب

 CARRIERE MEJLAWA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 5.ش1رع 

يشسف  بن ت1شفين ،  لط1بق  لث1ني، 

شقة 3 - 91111 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

126713

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (14

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CARRIERE MEJLAWA SARL

:) ستغال0) غرض  لشركة بإيج1ز)

 ملق1لع.

5.ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

يشسف  بن ت1شفين)،) لط1بق  لث1ني،)

شقة)3 - 91111)طنجة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 511 (: هش1م  لبحير1)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: عبد مل1لك) يشنس   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد هش1م  لبحير1 عنش نه( ))

ت1نسيفت) تجزئة  ملنطلق ش1رع سد 
زنقة)1)رقم)11 93151) رتيل  ملغرب.

 لسيد يشنس عبد مل1لك عنش نه( ))

 16151 41 ش1رع  لجيش  مللكي رقم)

 شرع بلقصيرص  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد هش1م  لبحير1 عنش نه( ))

ت1نسيفت) تجزئة  ملنطلق ش1رع سد 
زنقة)1)رقم)11 93151) رتيل  ملغرب

 لسيد يشنس عبد مل1لك عنش نه( ))

 16151 41 ش1رع  لجيش  مللكي رقم)

 شرع بلقصيرص  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253191.

899I

STE HTCPRO SARL

BAHI TRADIVE 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 BAHI TRADIVE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي أ 01 5 

 ملسيرة رقم 669 ح 1 م - 11111 

 لرب1ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159887

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
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ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 BAHI (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.TRADIVE
أشغ01) (- (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 ختلفة و لبن1ء
-) الستير د و لتصدير

-)تج1رة ع1 ة.
 5 أ 01) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 11111 (- ح 1 م) (669  ملسيرة رقم)

 لرب1ط  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: ب1هي)  لسيد  ملصطفى 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) ب1هي   لسيد  ملصطفى 
عم1ر ت حي  لنصر عم1رة)17)شقة)6 

12111)تم1رة  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) ب1هي   لسيد  ملصطفى 
عم1ر ت حي  لنصر عم1رة)17)شقة)6 

12111)تم1رة  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124285.

911I

MISAGROUP

DIAMANT GROUPE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 DIAMANT GROUPE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 الو0 34-4 تجزئة ك1ليفشني1 برشيد - 

21111 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
15985

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2121 دجنبر) (19
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DIAMANT GROUPE
إنت1ج) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

وتشزيع  ملنتج1ت  لغذ ئية.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 الو0)4-34)تجزئة ك1ليفشني1 برشيد)-)

21111)برشيد  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):) ملغرب سنة).
99)درهم،)  بلغ رأسم01  لشركة:)

 قسم ك1لت1لي:
 11.111 (: بشد1) رشيد   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد رشيد بشد1 عنش نه( ))135 
حي  لهدى) 5) لط1بق  الو0   لزنقة)

برشيد)21111)برشيد  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
 لسيد رشيد بشد1 عنش نه( ))135 
حي  لهدى) 5) لط1بق  الو0   لزنقة)

برشيد)21111)برشيد  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
دجنبر) (19 بت1ريخ) ببرشيد   البتد ئية 

2121)تحت رقم)-.

911I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANAZEL AL FAJRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MANAZEL AL FAJRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

(في طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

تشرينش رقم 192 حي  لشف1ء 2 نرجس 

ف1س - 31111 ف1س  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.36965

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) شركة 

MANAZEL AL FAJRE) بلغ)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

رقم) تشرينش  ش1رع   قره1  إلجتم1عي 

(- ف1س) نرجس  (2 حي  لشف1ء) (192

(: (0 نتيجة  ف1س  ملغرب  (31111

تشقف نش1ط  لشركة.

ش1رع) ب  حدد  قر  لتصفية  و 

2)نرجس) 192)حي  لشف1ء) تشرينش رقم)

ف1س)-)31111)ف1س  ملغرب.)

و عين:

علش1  حمد)  لسيد(ة)) لحروني 

ش1رع  ملن1 ة) (121 رقم) عنش نه( )) و 

31111)ف1س  ملغرب) 1)ف1س)  لزهشر)

كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (28 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2113.

912I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

M H Z SAKANE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
M H Z SAKANE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 
 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  لط1بق 
 لسفلي تجزئة  لنشر 2 حي  ال ل 

 لرقم 23 - 23111 بني  ال0  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
12685

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 22) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 M H Z(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.SAKANE
:) نعش) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1.
:) لط1بق) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
حي  ال ل) (2 تجزئة  لنشر)  لسفلي 
 لرقم)23 - 23111)بني  ال0  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:
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 لسيد حسن  يت حس1ين):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

حس1ين) حسن  يت   لسيد 

حي  ال ل) (2 تجزئة  لنشر) عنش نه( ))

 لرقم)23 23111)بني  ال0  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

حس1ين) حسن  يت   لسيد 

حي  ال ل) (2 تجزئة  لنشر) عنش نه( ))

 لرقم)23 23111)بني  ال0  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)413.

913I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

نوروا ترونس
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM(BARHDADI 4EME(ETG

NR19، 63050، وجدة  ملغرب

نشرو  ترونس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي دو ر تيز1 

جم1عة  غب01  حفير - 63151  غب01 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8435

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 21) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
نشرو ) (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

ترونس.
نقل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لبض1ئع  لدولي لطرف  لغير)
إستر د و  لتصدير).

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)دو ر تيز1)
جم1عة  غب01  حفير)-)63151) غب01)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: تز و1) سفي1ن   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) تز و1  سفي1ن   لسيد 
 63151 جم1عة  غب01) تيز1  دو ر 

Ahfir) ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
عنش نه( )) تز و1  سفي1ن   لسيد 
 63151 جم1عة  غب01) تيز1  دو ر 

Ahfir) ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)220/2022.

914I

STE AMAPUR

 SOCIETE AMAPUR SARL
AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE AMAPUR
 جدوبي 69 طريق  لعشنية  نز0 رقم 

69 ، 61111، وجدة  ملغرب
 SOCIETE AMAPUR SARL AU

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  جدوبي 
69 طريق  لعشنية  نز0 رقم 69 - 

61111 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

39287

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.SOCIETE AMAPUR SARL AU

أعم01) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لحر سة.

:) جدوبي) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 -  69 رقم) طريق  لعشنية  نز0  (69

61111)وجدة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 91.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة هدى ن1صر1):)911)حصة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) ن1صر1  هدى   لسيدة 

 31 رقم) حمد ن  زنقة  حي  لنصر 

61111)وجدة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) ن1صر1  هدى   لسيدة 

 31 رقم) حمد ن  زنقة  حي  لنصر 

61111)وجدة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بشجدة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)599.

915I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MOSEN ELIKTRO
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
ز وية ش1رع أبي جرير  لطبر1 

وزنقة عبد  لرحم1ن ن1صر، إق1 ة 

 ملنصشر،  لط1بق  ألو0،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب

MOSEN ELIKTRO شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قرية 

سشق  حد  لغربية،  لط1بق  ألر�شي، 

د ئرة أصيلة، عم1لة طنجة أصيلة - 

91155 أصيلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

1143

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (22

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

. MOSEN ELIKTRO

ت1جر) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

عملي1ت) (- لألجهزة  ملنزلية)  ستشرد 

للبض1ئع)  لنقل  لشطني  لطرقي 

لف1ئدة  لغير..

قرية) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

سشق  حد  لغربية،) لط1بق  ألر�شي،)

(- د ئرة أصيلة،)عم1لة طنجة أصيلة)

91155)أصيلة  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد بشزي1ن):)111)حصة)

بقيمة)1.111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بشزي1ن   لسيد  حمد 

 دشر  لدعيديعة قي1دة  حد  لغربية)

91155)أصيلة  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بشزي1ن   لسيد  حمد 

 دشر  لدعيديعة قي1دة  حد  لغربية)

91155)أصيلة  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) ب1صيلة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)2022/18.

916I

Transatlantic CPA Group

DEEPECHO

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence(Al(Manar, ، 30442،

Casablanca Maroc

DEEPECHO شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي عم1رة 

31 ، شقة 8 ، ش1رع  شال1 أحمد 

 لشكيلي - 11111  لرب1ط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

159867

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

شكل  لشركة):)شركة ذ ت  سؤولية)

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DEEPECHO

إنت1ج) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

حلش0 تكنشلشجي1  ملعلش 1ت في  لذك1ء)

 الصطن1عي  ن أجل  لصحة.

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)عم1رة)31 

،)شقة)8)،)ش1رع  شال1 أحمد  لشكيلي)

- 11111) لرب1ط  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 DEEPECHO, INC :  لشركة)

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 DEEPECHO, INC  لشركة)

(، لشكر 1ن) ش1رع  (555 عنش نه( ))

ديالوير) (19911 دوفر) (، (121 جن1ح)

 لشالي1ت  ملتحدة  أل ريكية.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  لحسين بشيخف عنش نه( ))

 11111 ه1رون  لرشيد) ش1رع  (15

 لرب1ط  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124261.

917I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 MOUFID DE POISSON

- FRAICHE - M.P.F
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

ذ ت  لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد  لعزيز  لثع1لبي ش1رع 

عال0 بن عبد هللا  لط1بق  لث1ني 

 ملكتب رقم 14 ف1س ، 31111، 

ف1س  ملغرب

 MOUFID DE POISSON

FRAICHE - M.P.F - شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : زنقة 

3 رقم 13 أ  كرر ش1رع  لسكة 

 لحديدية بنسشدة - 31131 ف1س 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.26537

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 أبريل) (12  ملؤرخ في)

 MOUFID DE POISSON FRAICHE

ذ ت  سؤولية) شركة  (- (- M.P.F

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

درهم) (111.111,11 رأسم1له1)  بلغ 
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة)3)رقم)

أ  كرر ش1رع  لسكة  لحديدية) (13

بنسشدة)-)31131)ف1س  ملغرب نتيجة)

تحقيق) عدم  و  لصعشب1ت  مل1لية 

أهد ف  لشركة  ملسطرة في  لفصل)

 لث1لث  ن  لق1نشن  ألس1�شي،).

و عين:

 لسيد(ة)) حمد  فيد و عنش نه( ))
حي و د ف1س ف1س) (42 رقم) (27 زنقة)

(ة)) كمصفي) ف1س  ملغرب  (31191

للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)12)أبريل)2122)وفي زنقة)3)رقم)

أ  كرر ش1رع  لسكة  لحديدية) (13

بنسشدة)-)31131)ف1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)1961.

918I

FIDUCIAIRE KHADAMAT

SANI LOUZ
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHADAMAT

 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA maroc

SANI LOUZ شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد(في 

طشر  لتصفية)

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 5زنقة و د 

ت1نسيفت - 21111  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.197255

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تقرر حل) (2122 31) 1رس)  ملؤرخ في)

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت)

SANI LOUZ) بلغ)  لشريك  لشحيد)

وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

 قره1  إلجتم1عي)5زنقة و د ت1نسيفت)

- 21111) لد ر لبيض1ء) ملغرب نتيجة)

0):) لشضع  القتص1د1 و ملن1فسة.

5زنقة) ب) حدد  قر  لتصفية  و 

و د ت1نسيفت)-)21111) لد ر لبيض1ء)

 ملغرب.)

و عين:

و)  لسيد(ة)) لحسين  عك 

رقم) (1 تجزئة فرك01 زنقة) عنش نه( ))

21111) لد ر لبيض1ء) 19)عين  لشق)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

وعند  إلقتض1ء) لحدود  ملفروضة)

لهم  حل) على  لصالحي1ت  ملخشلة 

و) تبليغ  لعقشد  و  حل   ملخ1برة 

 لشث1ئق  ملتعلقة ب1لتصفية):
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 19 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821741.

919I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MBN SUD
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

MBN SUD »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 لحسن  لث1ني رقم 146  ملر�شى - - 

 لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

. 41323

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (22  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

* لشكل:شركة  حدودة)  1يلي:)

 MBN SUD * لتسمية:)  ملسؤولية.)

هش) : لغرض  ن  لشركة  * ملشضشع)

عنه1) ني1بة  ب1لعملي1ت  لت1لية   لقي1م 

وب1لني1بة عن أطر ف ت1لية في  ملغرب)

أو  لخ1رج):)*) لشس1طة  مل1لية).)* د ء)

فش تير  لكهرب1ء)و مل1ء) لص1لح للشرب)

*) د ء)فش تير  له1تف  لنق01 و لث1بت)

جميع  ملع1 الت) ع1م  وبشكل  (* (.

 لتج1رية و لصن1عية و مل1لية و ألور ق)

بشكل) و لعق1رية  ملرتبطة   مل1لية 

 ب1شر أو غير  ب1شر ب1ألشي1ء) ملذكشرة)

أعاله أو  ن  ملرجح أن تكشن لص1لح)

(- وتطشير  لشركة.) تحقيق  لتنمية 

 ملقر  لرئي�شي للشركة:)ش1رع  لحسن)

 لث1ني رقم)146) ملر�شى)–) لعيشن)–

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:)-) ملدة  ملحددة للشركة:هي)99 

رأس) (- (تسعة وتسعشن سنة).) سنة)

في  بلغ) رأسم01  لشركة   مل01:حدد 

111 111.11درهم،) جزأ على)1111 

للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

على  ملس1همين)  لش حدة.) قسم 

 الثنين:)*) لسيد  حمد بروخ1م):511 

 511: *) لسيد  حمد نع1نعي) حصة)

حصة)-)إد رة  لشركة:)تسيير  لشركة)

طرف  لسيد) غير  حددة  ن  ملدة 

-) لسنة  الجتم1عية:)  حمد بروخ1م)

 ن ف1تح ين1ير إلى)31)دجنبر.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1144/2022.

911I

EL JOOHARI FISH

EL JOOHARI FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 EL JOOHARI FISH

رقم 53 زنقة تيكيرية ط1نط1ن ، 

82111 ، ط1نط1ن ،  ملغرب

EL JOOHARI FISH شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة و عنش ن  قره1 

 الجتم1عي

رقم 53 زنقة تيكيرية ط1نط1ن 

82111 ط1نط1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6161

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم  عد د  لق1نشن) (2122 فبر ير) (25

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   الس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية):)

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة).

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 EL تسميته1:) بمختصر   القتض1ء)

JOOHARI FISH

(: ب1يج1ز) غرض  لشركة 

MAREYAGE

 53 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

(،(82111 (، زنقة حي تيكرية ط1نط1ن)

ط1نط1ن)،) ملغرب

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111 (:  بلغ رأسم01  لشركة)

درهم)،) قسم ك1لت1لي):

-) ألسم1ء) لشخصية و  لع1ئلية و)

صف1ت  ش طن  لشرك1ء):)
�شي  حمد  لجشهر1) (:  لسيد)

12) لحي  لجديد) 51) لزنقة) عنش نه)()

ط1نط1ن)))82111)ط1نط1ن  ملغرب)

دو ر) () :) نير  لحفي1ن)  لسيد)

((  والد صشيلي جم1عة بشكدرة  سفي)

82111)ط1نط1ن  ملغرب)

و) و  لع1ئلية   ألسم1ء) لشخصية 

 ش طن  سير1  لشركة):
�شي  حمد  لجشهر1) (:  لسيد)

12) لحي) 51) لزنقة) رقم) () عنش نه)

ط1نط1ن) (82111 ((  لجديد ط1نط1ن)

 ملغرب

ب1ملحكمة) تم  اليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية بط1نط1ن بت1ريخ)13) 1رس)

2122)تحت رقم)113

911I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

DKOP
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 

71111،  لعيشن  ملغرب

DKOP »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 لقدس تجزئة 717 رقم 768  كرر 

- -  لعيشن  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

. 41433

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (27  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

* لشكل:شركة  حدودة)  1يلي:)

 DKOP * لتسمية:)  ملسؤولية.)

: لغرض  ن  لشركة) * ملشضشع)

ني1بة) ب1لعملي1ت  لت1لية  هش  لقي1م 

في) ت1لية  أطر ف  عن  وب1لني1بة  عنه1 

:) شغ01  لبن1ء) أو  لخ1رج)  ملغرب 

للدولة)  لع1 ة  الشغ01  لت1بعة 

 شغ01  لترصيص  لع1 ة  شغ01)

ع1م) وبشكل  (*  لترصيص  لصحي)

جميع  ملع1 الت  لتج1رية و لصن1عية)

و لعق1رية) و ألور ق  مل1لية  و مل1لية 

 ملرتبطة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)

ب1ألشي1ء) ملذكشرة أعاله أو  ن  ملرجح)

تحقيق  لتنمية) لص1لح  تكشن  أن 

-) ملقر  لرئي�شي) وتطشير  لشركة.)

 717 تجزئة) ش1رع  لقدس  للشركة:)

رقم)768) كرر)–) لعيشن)–

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:)-) ملدة  ملحددة للشركة:هي)99 

رأس) (- (تسعة وتسعشن سنة).) سنة)

في  بلغ) رأسم01  لشركة   مل01:حدد 

111 111.11درهم،) جزأ على)1111 

للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 

على  ملس1همين)  لش حدة.) قسم 

*) لسيدة  تفرح  لطنجي)  الثنين:)

*) لسيد  لركيبي  حمد) حصة) (511:

إد رة  لشركة:) (- حصة) (511: س1لم)

غير  حددة  ن) ملدة  تسيير  لشركة 

-) لسنة) طرف  لسيد  تفرح  لطنجي)

 31 إلى) ين1ير  ف1تح   الجتم1عية:) ن 

دجنبر.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1229/2022.

912I



8571 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

YAYA FISH
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زنقة ينبع رقم 32  لعيشن ، 
71111،  لعيشن  ملغرب

YAYA FISH »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: تجزئة 25 
 1رس بلشك 1 رقم 1165 - -  لعيشن 

 ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
. 41435

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (24  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 
* لشكل:شركة  حدودة)  1يلي:)
 ملسؤولية.وذ ت  لشريك  لشحيد)
* ملشضشع) (YAYA FISH * لتسمية:)
هش  لقي1م) : لغرض  ن  لشركة 
ب1لعملي1ت  لت1لية ني1بة عنه1 وب1لني1بة)
أو) في  ملغرب  ت1لية  أطر ف  عن 
*) لتج1رة في  ملش د  لبحرية) (:  لخ1رج)
في) و لتصدير  و السم1ك  الستير د 
جميع  السم1ك  ملنتج1ت  لبحرية)
ع1م) وبشكل  (* وغيره1) و لفشير ت 
جميع  ملع1 الت  لتج1رية و لصن1عية)
و لعق1رية) و ألور ق  مل1لية  و مل1لية 
 ملرتبطة بشكل  ب1شر أو غير  ب1شر)
ب1ألشي1ء) ملذكشرة أعاله أو  ن  ملرجح)
تحقيق  لتنمية) لص1لح  تكشن  أن 
-) ملقر  لرئي�شي) وتطشير  لشركة.)
(1 بلشك  25) 1رس  تجزئة) للشركة:)

رقم)1165–) لعيشن)–
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
على) ينص  11:) لذ1  رقم) بند 
 1يلي:)-) ملدة  ملحددة للشركة:هي)99 
رأس) (- (تسعة وتسعشن سنة).) سنة)
في  بلغ) رأسم01  لشركة   مل01:حدد 
111 111.11درهم،) جزأ على)1111 
للحصة) درهم  (111 فئة) حصة  ن 
:)*) لسيد عبد)  لش حدة.) قسم على)

(- حصة) (1111: بشلكنت)  للطيف 

ملدة) تسيير  لشركة  إد رة  لشركة:)

عبد) طرف  لسيد  غير  حددة  ن 

 للطيف بشلكنت)-) لسنة  الجتم1عية:)

 ن ف1تح ين1ير إلى)31)دجنبر

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1228/2022.

913I

AL HUDA CONSEIL SARL

HUILLERIE JBILI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

71 ش1رع  حمد  لزرقطشني  ق1 ة 

كشثر  لشقة 9 ، 31111، ف1س 

 ملغرب

HUILLERIE JBILI FRERES شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي :  لرقم 79 

 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1 

 حر زم - 31111 ف1س  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

.61991

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تقرر حل) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

شركة) (HUILLERIE JBILI FRERES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بلغ)
وعنش ن) درهم  (111.111 رأسم1له1)

79) ملنظر)  قره1  إلجتم1عي  لرقم)

سيد1) طريق   لجميل  لنرجس 

 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب نتيجة)

لعدم تحقيق أ1 رقم  ع1 الت.

و عين:

و)  لسيد(ة)) لحسن  جبيلي 

تجزئة  لهش ء) لجميل) عنش نه( ))
ف1س) (31111 طريق صفرو) (84 رقم)

 ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)

بت1ريخ)14)أبريل)2122)وفي  لرقم)79 

 ملنظر  لجميل  لنرجس طريق سيد1)

 حر زم)-)31111)ف1س  ملغرب.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بف1س   لتج1رية 

2122)تحت رقم)2111.

914I

trainning(office(and(accounting(advice

FBT LOGISTIC

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

FBT LOGISTIC شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 96 زنقة 

ب1ال1  ق1 ة  الستقر ر  لط1بق 

 لسفلي الجيروند - 21451  لد ر 

 لبيض1ء  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.521525

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

 ملؤرخ في)21) 1رس)2122)تم تحشيل)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

ب1ال1  ق1 ة  الستقر ر) زنقة  (96  «

 21451 (-  لط1بق  لسفلي الجيروند)

 لد ر  لبيض1ء) ملغرب«)إلى)»97)ز وية)

وربيعة  لعدوية  لط1بق) زنقة  فني 

(- الجيروند) (11 رقم)  لث1ني  كتب 

21451) لد ر  لبيض1ء) ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)821899.

915I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

ANJ ORIENTALE
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

ش1رع  لزرقطشني عم1رة  لسع1دة 

بلشك ب شقة رقم 12  لط1بق 5 

وجدة ، 61111، وجدة  ملغرب

ANJ ORIENTALE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي 

 لليمشن زنقة بلجيك1 رقم 97 برك1ن - 

63311 برك1ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

8431

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 16) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 ANJ (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ORIENTALE

-1 نعش) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

عق1ر1 للمب1ني

-2 عم01 أخرى.

حي) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 لليمشن زنقة بلجيك1 رقم)97)برك1ن)-)

63311)برك1ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (: بشرعدة) ن1دية   لسيدة 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8572

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

بشرعدة عنش نه( )) ن1دية   لسيدة 

 63311 حي  لرش1د برك1ن) (1 2) مر)

برك1ن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

بشرعدة عنش نه( )) ن1دية   لسيدة 

 63311 حي  لرش1د برك1ن) (1 2) مر)

برك1ن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (26 بت1ريخ) ببرك1ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)218.

916I

ت1دلة لإلستش1رة

STE GHANIM ARCHITECTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

ت1دلة لإلستش1رة
حي  يمشنة بلشك 1رقم 77 لط1بق 

2بني  ال0 ، 23111، بني  ال0 

 ملغرب

 STE GHANIM ARCHITECTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي جن1ن 

 لط1هر تجزئة كم01 رقم 73 بني 

 ال0  ملغرب - 23111 بني  ال0 

 ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.11127

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 فبر ير) (24 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

أ ين) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (511 غ1نيم)

لف1ئدة  لسيد) حصة  (1.111 أصل)

فبر ير) (24 سلمى بشحشس بت1ريخ) (ة))

.2122

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 البتد ئية ببني  ال0 بت1ريخ)26)أبريل)

2122)تحت رقم)418.

917I

LA NORME SARL

فورست لوك املغرب
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تشسيع نش1ط  لشركة)

LA NORME SARL

 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE(HASSAN(II ، 20100،

CASABLANCA MAROC

فشرست لشك  ملغرب شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  الجتم1عي 64 زنقة 

عبد هللا  ملديشني  لط1بق  ألو0  لرقم 

2،  ركز  ألعم01 ري1ض، درب عمر - 

21191  لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تشسيع نش1ط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.512139

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 أبريل) (14 في)  ملؤرخ 

نش1ط) إلى  إض1فة  ألنشطة  لت1لية 

 لشركة  لح1لي):
 إلنع1ش  لعق1ر1

 لشر ء،) لتب1د0،) لبيع،) لكر ء،)

و) و  ألر �شي  أنش ع  ملب1ني  لجميع 

تثمينهم..

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822987.

918I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARAH AMIRA SARL AU
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
قفل  لتصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 921

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

SARAH AMIRA SARL AU شركة 

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي : رقم 2 
ش1رع  لعن1بية قط1ع 11 حي ري1ض - 

11111  لرب1ط  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
.69717

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
تقرر حل) (2122 31) 1رس)  ملؤرخ في)
شركة) (SARAH AMIRA SARL AU
ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك)
 لشحيد  بلغ رأسم1له1)11.111)درهم)
 2 رقم) وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 
ري1ض) حي  (11 ش1رع  لعن1بية قط1ع)
نتيجة) 11111) لرب1ط  ملغرب   -

اللتصفية  لحبية.
و عين:

و) ب1 شن   لسيد(ة)) حمد 
عنش نه( )):)رقم)158،)ش1رع  ملق1و ة،)
 11111 بدر) إق1 ة  (11 رقم)  لشقة 
 لرب1ط  ملغرب كمصفي)(ة))للشركة.

و قد تم  نعق1د  لجمعية  لخت1 ية)
بت1ريخ)31) 1رس)2122)وفي رقم)158،)
ش1رع  ملق1و ة،) لشقة رقم)11)إق1 ة)

بدر)-)11111) لرب1ط  ملغرب.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (26 بت1ريخ) ب1لرب1ط   لتج1رية 

2122)تحت رقم)124131.

919I

Etude(El(houtaia(Zakaria

BADREL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
BADREL شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد
 AV , وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 ABDELKRIM(EL(KHATTABI, RES.
 JAWAD, IMM 109, APPT(N° 43,
ème(ETAGE. - 40000 3  ر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124563

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.BADREL

(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 Automobiles( (Marchand

 d’accessoires( ou( de( pièces

.(détachées(pour(voitures

 AV (, (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 ABDELKRIM EL KHATTABI, RES.

 JAWAD, IMM 119, APPT N° 43,

)3) ر كش) ème( ETAGE.( -( 40000

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

111)حصة) (:  لسيد بدر  لحطيئة)

بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) بدر  لحطيئة   لسيد 

 251 12) لرقم) أ رشيش  ملرسط1ن)

41181) ر كش  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) بدر  لحطيئة   لسيد 

 251 12) لرقم) أ رشيش  ملرسط1ن)

41181) ر كش  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (13 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)134757.

921I



8573 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

 ألست1ذ أ ين  لخير1)-) شثـــــــــق

 ARADE ECO
AQUACULTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ألست1ذ أ ين  لخير1 -  شثـــــــــق
16 ، زنقة  لحسين بن علي ، 
21171،  لد ر  لبيض1ء  ملفرب

 ARADE ECO AQUACULTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 46 ش1رع 
 لزرقطشني  لط1بق  لث1لث شقة رقم 

6 - 21251  لد ر  لبيض1ء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

434111
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2119 (11 (16
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.ARADE ECO AQUACULTURE
(: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 الستثم1رفي  مليد ن  لفالحي.
46)ش1رع) عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)
 لزرقطشني  لط1بق  لث1لث شقة رقم)

6 - 21251) لد ر  لبيض1ء) ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (:  لسيد  دريس  لكر فس)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
 511 (: عثم1ن  لكر فس)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
 لسيد  دريس  لكر فس عنش نه( ))
 23 إق1 ة فير  1رين عم1رة ف شقة)
1) لسع1دة  والد) 2) جمشعة)  لط1بق)

عزوز)21111)بشسكشرة  ملغرب.

 لسيد عثم1ن  لكر فس عنش نه( ))

عبد) ش1رع  (17 رقم) صشفي1  إق1 ة 

21181) لد ر) بشط1لب)  له1د1 

 لبيض1ء) ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  دريس  لكر فس عنش نه( ))

 23 إق1 ة فير  1رين عم1رة ف شقة)

1) لسع1دة  والد) 2) جمشعة)  لط1بق)

عزوز)21111)بشسكشرة  ملغرب

 لسيد عثم1ن  لكر فس عنش نه( ))

عبد) ش1رع  (17 رقم) صشفي1  إق1 ة 

21181) لد ر) بشط1لب)  له1د1 

 لبيض1ء) ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 21 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 11)2119)تحت رقم)712821.

921I

COMPTA-YASS SARL AU

NEW DAY CAR
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
رفع رأسم01  لشركة

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

NEW DAY CAR شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 39 زنقة 

درعة حي  لجشهرة آسفي  ملغرب - 

46111 آسفي  ملغرب.
رفع رأسم01  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.8971

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تم) (2122 أبريل) (21 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسم01  لشركة  رفع 

»111.111)درهم«)أ1  ن)»111.111 

عن) درهم«) (211.111« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بآسفي   البتد ئية 

2122)تحت رقم)351.
922I

fiduconsejo

 DROUICH
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،
tetouan maroc

 DROUICH CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي بتجزئة 
 الغر س 1رقم118 ط1بق  الو0 

 رتيل  رتيل 93111 تطش ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

31475
في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.DROUICH CONSTRUCTION
:) طشر) بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1ر1
)أعم01 أو تشييد  تنشعة.

بتجزئة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
ط1بق  الو0) 1رقم118)  الغر س)
 رتيل  رتيل)93111)تطش ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 
 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)
درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيد  حمد  لبشطي):)511)حصة)
بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: نجيم  لكردوحي)  لسيد 
حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لبشطي 

 95 رقم) غم1رة  ش1رع  حي  الغر س 

 رتيل)93111) رتيل  ملغرب.

 لسيد نجيم  لكردوحي عنش نه( ))

كرو ن  رتيل) ش1رع  حي  لديزة  (13

93111) رتيل  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لبشطي 

 95 رقم) غم1رة  ش1رع  حي  الغر س 

 رتيل)93111) رتيل  ملغرب

 لسيد نجيم  لكردوحي عنش نه( ))

كرو ن  رتيل) ش1رع  حي  لديزة  (13

93111) رتيل  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1188.

923I

OREA

SEVENAPP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

SEVENAPP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي 31 زنقة 

 حمد تشكي ط1بق 4 رقم 15 - 21181 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.385133

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (12 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):
ط1رق) (ة)) حمد  تفشيت  لسيد)

حصة  جتم1عية  ن) (333  لسق1ط)

(ة)) حصة لف1ئدة  لسيد) (333 أصل)

 17 بت1ريخ) هشلدينغ  ط1رين   لشركة 

نشنبر)2121.
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ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 27 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 
أبريل)2122)تحت رقم)822318.

924I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

SILIKEN
إعالن  تعدد  لقر ر ت

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
ز وية ش1رع أبي جرير  لطبر1 

وزنقة عبد  لرحم1ن ن1صر، إق1 ة 
 ملنصشر،  لط1بق  ألو0،  لشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة  ملغرب
SILIKEN »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي:  ملنطقة 
 لحرة للتصدير بشخ1لف،  لقطعة 

رقم 24أ2،  لجزء رقم 24ب، 
 لط1بق  ألو0،  ملكتب رقم 13د - - 

طنجة  ملغرب.
»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 
.121329

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (15  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
جميع  لحصص  ململشكة) تفشيت 
في) كريفشنيس  فشلشديمير  للسيد 
(،»SILIKEN SARL-AU« شركة)
حصة  جتم1عية،) (111 في) و ملتمثلة 
درهم  صرفة) (1.111 فئة)  ن 
للحصة  لش حدة،) للعملة  لصعبة 
 111.111,11 بقيمة  جم1لية قدره1)
للعملة  لصعبة،) درهم  صرفة 
لص1لح  لسيدة ي1سمين بن  فريحة،)
و لس1كنة بزنقة) أوكر نية  لجنسية،)

بيسشكينسك1،)كييف،)أوكر ني1.
قر ر رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)
فشلشديمير) قبش0  ستق1لة  لسيد 
كريفشنيس  ن  نصبه كمسير وحيد)
»SILIKEN SARL-AU«،) ع) لشركة)

أجل) إبر ء) لذ ة  ن  شه1دة   نحه 

فترة تسييره للشركة.

قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:
تعيين  لشريكة  لشحيدة  لسيدة)
ي1سمين بن  فريحة،)كمسيرة وحيدة)
(،»SILIKEN SARL-AU« لشركة)
وذلك ملدة غير  حدودة.)تلزم  لشركة)
في جميع  ع1 الته1 ب1لتشقيع  لشحيد)
ي1سمين) للمسيرة  لشريكة  لسيدة 

بن  فريحة.
على) ينص  4:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)تحيين وإع1دة صي1غة  لق1نشن)
ليشمل  جمشع) للشركة   ألس1�شي 

 لتغيير ت  لجديدة.
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
صي1غة  لق1نشن) وإع1دة  تحيين 

 ألس1�شي ب1لك1 ل.
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
أبريل) (27 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253261.
925I

AZ GESTION

NABIL INVEST
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

AZ GESTION
ش1رع ولد سيد1 ب1ب1  ق1 ة  ملجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
 ملغرب

NABIL INVEST شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

عال0  لف1�شي تجزئة تمسم1ني  ق1 ة 
سليم  لط1بق 6 تطش ن - 93111 

تطش ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
31479

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 31) 1رس)
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 NABIL(:(1إلقتض1ء)بمختصر تسميته 

.INVEST

:) لتطشير) بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لعق1ر1.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

عال0  لف1�شي تجزئة تمسم1ني  ق1 ة)

 93111 (- تطش ن) (6 سليم  لط1بق)

تطش ن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 بلغ رأسم01  لشركة:)3.784.111 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

:) رض) سلم1ني)  لسيد  حمد 

جرد ء)بقيمة)3.784.111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) سلم1ني   لسيد  حمد 

هشلند )99135)  سترد م هشلند .

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد  حمد  لسلم1ني عنش نه( ))

هشلند )99135)  سترد م هشلند 

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (22 بت1ريخ) بتطش ن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1191.

926I

STE OFFZONE

OFFZONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE OFFZONE

ش1رع ط1رق بشهدلي ، 35311، ت1هلة 

 ملغرب

OFFZONE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

ط1رق بشهدلي ت1هلة - 35311 ت1زة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

6429

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2121 نشنبر) (11

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.OFFZONE

(- (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 ملعلش ي1ت

-) لتصدير و الستير د

-)نقل  لبض1ئع.

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

ت1زة) (35311 (- ت1هلة) بشهدلي  ط1رق 

 ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

511)حصة) (:  لسيد عريف   جد)

بقيمة)111)درهم للحصة).

 511 (: صفش ن) شلش ح   لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد شلش ح صفش ن عنش نه( ))

فرنس1)77421)ششن سير  رن فرنس1.

عنش نه( )) عريف   جد   لسيد 

زم) و د1  (25355 تجزئة  ال 1ن) (44

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد شلش ح صفش ن عنش نه( ))

فرنس1)77421)ششن سير  رن فرنس1

(- بت1ريخ) تم  إليد ع  لق1نشني ب-)

تحت رقم)-.

927I
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 كتب  ملح1سبة  ط1كشم

STE NAKHIL INFO 
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  ملح1سبة  ط1كشم
زنقة 63 رقم 3 تنجد د ، 52611، 

تنجد د  ملغرب
 STE NAKHIL INFO شركة ذ ت 
 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد
وعنش ن  قره1  إلجتم1عي زنقة 

 ملسجد رقم 114 - 52611 تنجد د 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
15917

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 
ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)
ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.NAKHIL INFO
:) لبيع) بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1لتقسيط  ملكتبي1ت.
زنقة) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تنجد د) (52611  -  114  ملسجد رقم)

 ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 1.111 (: خ1لد  سكين)  لسيد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
عنش نه( )) خ1لد  سكين   لسيد 
 52611 قصر  يت   عمر  لجديد)

تنجد د  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) خ1لد  سكين   لسيد 

 52611 قصر  يت   عمر  لجديد)

تنجد د  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)517.

928I

 كتب  ملح1سبة  ط1كشم

STE TIGHFART DATA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

 كتب  ملح1سبة  ط1كشم
زنقة 63 رقم 3 تنجد د ، 52611، 

تنجد د  ملغرب

STE TIGHFART DATA شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

تغفرت فركلة  لسفلى - 52611 

تنجد د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15917

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
تم إعد د  لق1نشن) (2122 25) 1رس)

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 STE (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TIGHFART DATA

تحشيل) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 أل ش 0 وتحصيل  لفش تير.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 52611 (- فركلة  لسفلى) تغفرت 

تنجد د  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
(: سشكينة  لحج1و1)  لسيدة 
درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.111

للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
سشكينة  لحج1و1)  لسيدة 
 52611 تغفرت) قصر  عنش نه( ))

تنجد د  ملغرب.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
سشكينة  لحج1و1)  لسيدة 
 52611 تغفرت) قصر  عنش نه( ))

تنجد د  ملغرب
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)523.
929I

 كتب  ملح1سبة  ط1كشم

 STE ALITKANE POUR LA
CONDUITE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 
 لشريك  لشحيد

إنش1ء)فرع ت1بع للشركة

 كتب  ملح1سبة  ط1كشم
زنقة 63 رقم 3 تنجد د ، 52611، 

تنجد د  ملغرب
 STE ALITKANE POUR LA

CONDUITE شركة ذ ت  سؤولية 
 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  فغ تغية 
 غبلش  نكردوس رقم 12  لط1بق 
 الو0 - 52611 تنجد د  ملغرب.

إنش1ء فرع ت1بع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.15831
بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)
 ملؤرخ في)12)أبريل)2122)تقرر إنش1ء)
و) (- فرع ت1بع للشركة تحت  لتسمية)
 لك1ئن ب1لعنش ن قصر  فغ تغية  غبلش )
(- 12) لط1بق  الو0) نكردوس  لرقم)
تنجد د  ملغرب و  ملسير  ن) (52611

طرف  لسيد(ة)) د ح   يمة.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)21)أبريل)

2122)تحت رقم)197.

931I

STE BABOUZID

TRSA TRAV
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

TRSA TRAV شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي حي  شال1 

رشيد بلشك F رقم 85 - 71111 

 لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41189

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (15

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 TRSA (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.TRAV

:) الشغ01) غرض  لشركة بإيج1ز)

 لعمش ية).

عنش ن  ملقر  الجتم1عي):)حي  شال1)
 71111  -  85 رقم) (F بلشك) رشيد 

 لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8576

 1.111 (: فقيهي)  لسيد  حمد 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (: فقيهي)  لسيد  حمد 

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( )) فقيهي   لسيد  حمد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( )) فقيهي   لسيد  حمد 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (15 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1141.

931I

STE BABOUZID

 STE SAHARA AGRICULTURE

SERVICES
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

 STE SAHARA AGRICULTURE

SERVICES شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع 

سكيكيمة زنقة 11 رقم 121 - 

71111  لعيشن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

41157

في) عقد  شثق  ؤرخ  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (12

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

 STE SAHARA AGRICULTURE

.SERVICES

غرض  لشركة بإيج1ز):) لتشجير).

ش1رع) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
 -  121 رقم) (11 زنقة) سكيكيمة 

71111) لعيشن  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:

 1.111 (:  لسيد  حمد  لس1بق)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

 1111 (:  لسيد  حمد  لس1بق)

بقيمة)111)درهم.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لس1بق 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

عنش نه( ))  لسيد  حمد  لس1بق 

 لعيشن)71111) لعيشن  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (12 بت1ريخ) ب1لعيشن   البتد ئية 

2122)تحت رقم)1118.

932I

universal gestion

LES PORTES-CLEFS D›ALEX
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

universal gestion

 ق1 ة  بن عطية  لط1بق  لث1ني رقم 

7 جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

 LES PORTES-CLEFS D›ALEX

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز 
زينيت لألعم01 ش1رع  سلم تجزئة 

بشك1ر  لط1بق  لث1لث شقة 14 ب1ب 

دك1لة - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124915

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 LES (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.PORTES-CLEFS D’ALEX

وك1لة) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

عق1رية)

تسيير  لخد 1ت في  لعق1ر)

 ركز إتص1الت).

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة) ش1رع  سلم  لألعم01  زينيت 

ب1ب) (14 شقة) بشك1ر  لط1بق  لث1لث 

دك1لة)-)41111) ر كش  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

سلين:) ف1ليغي  ف1نسشن   لسيدة 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (111

للحصة  ألسم1ء) لشخصية و لع1ئلية)

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

سلين) ف1ليغي  ف1نسشن   لسيدة 

دو لي) ش1رع  يتيين  (34 عنش نه( ))

94231)ك1ش1ن فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

سلين) ف1ليغي  ف1نسشن   لسيدة 

دو لي) ش1رع  يتيين  (34 عنش نه( ))

94231)ك1ش1ن فرنس1.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135125.

933I

universal gestion

VBV CONSEIL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

universal gestion

 ق1 ة  بن عطية  لط1بق  لث1ني رقم 

7 جليز  ر كش ، 41111،  ر كش 

 ملغرب

VBV CONSEIL شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ركز 
زينيت لألعم01 ش1رع  سلم تجزئة 

بشك1ر  لط1بق  لث1لث شقة 14 ب1ب 

دك1لة - 41111  ر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

124913

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

 VBV (: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.CONSEIL

تسيير) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لخد 1ت في  ملعلش 1ت  لتج1رية)

وك1لة إشه1ر و تش صل)

 ركز إتص1الت).

:) ركز) عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
تجزئة) ش1رع  سلم  لألعم01  زينيت 

ب1ب) (14 شقة) بشك1ر  لط1بق  لث1لث 

دك1لة)-)41111) ر كش  ملغرب.
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أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 11.111 رأسم01  لشركة:)  بلغ 

درهم،) قسم ك1لت1لي:

أليكسندر) ن1ن  ب1ن   لسيد 

 111 بقيمة) حصة  (111 (: فلشغيشن)

درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

أليكسندر) ن1ن  ب1ن   لسيد 

بيير) ش1رع  (7 عنش نه( )) فلشغيشن 

جيف1غ)93211)س1ن دينيس فرنس1.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

أليكسندر) ن1ن  ب1ن   لسيد 

بيير) ش1رع  (7 عنش نه( )) فلشغيشن 

جيف1غ)93211)س1ن دينيس فرنس1

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (25 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135123.

934I

BUSINESS AUDITAX

LAAMRI ASSURANCE
إعالن  تعدد  لقر ر ت

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

LAAMRI ASSURANCE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: ش1رع 

 لقدس تجزئة  ملجد عم1رة رقم 

185  ملحل رقم 2 - 91111 طنجة 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.125447

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 28) 1رس)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

على) ينص  11:) لذ1  رقم) قر ر 

لتصبح) تغيير  سم  لشركة   1يلي:)

TANGERSUR

على) ينص  12:) لذ1  رقم) قر ر 

حصص) تفشيت  جمشع   1يلي:)

)1111)حصة)) لسيد لعمير1  حمد)

هش  غربي) و  رح1لي  نصف  للسيد 

ح1 ل لبط1قة  لتعريف  لشطنية رقم)

KB35623)و لس1كن بطنجة

على) ينص  13:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:)تعيين  لسيد رح1لي  سير  ث1ني1)

للشركة و ملدة غير  حدودة

على) ينص  14:) لذ1  رقم) قر ر 

تحيين  لق1نشن  الس1�شي)  1يلي:)

للشركة

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

على) ينص  2:) لذ1  رقم) بند 

لتصبح) تغيير  سم  لشركة   1يلي:)

TANGERSUR

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تفشيت  لشريك) بعد  تغيير  لشريك 

 لقديم لجميع حصصه  اللف)

على) ينص  13:) لذ1  رقم) بند 

 1يلي:)تعيين  سير  خر للشركة

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253294.

935I

MOUSSAOUI HAJJI

JOZA GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

JOZA GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر أوالد 

 لط1لب عرب صب1ح زيز أرفشد - 

52211 أرفشد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 
15913

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (11
ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:
ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) تسمية  لشركة  تبشعة 
 JOZA (: بمختصر تسميته1)  إلقتض1ء)

.GROUP
تنظيم) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

 لرحالت  لسي1حية
و  لعروض) تنظيم  لحفالت 

 لسي1حية
 أوى.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)
أوالد  لط1لب عرب صب1ح زيز أرفشد)-)

52211)أرفشد  ملغرب.
أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).
 111.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
 511 (: بن  حم1د1)  لسيد زكري1ء)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).
511)حصة بقيمة) (:  لسيد لشيس)

111)درهم للحصة).
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):
بن  حم1د1) زكري1ء)  لسيد 
زنقة  لد خلة  ملدينة) عنش نه( ))
 لجديدة أرفشد)52211)أرفشد  ملغرب.
عنش نه( )) لشيس   لسيد 
أستشري1س) (33111 أستشري1س)

 سب1ني1.
و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:
بن  حم1د1) زكري1ء)  لسيد 
زنقة  لد خلة  ملدينة) عنش نه( ))
 لجديدة أرفشد)52211)أرفشد  ملغرب

عنش نه( )) لشيس   لسيد 
أستشري1س) (33111 أستشري1س)

 سب1ني1.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)25)أبريل)

2122)تحت رقم)521.

936I

MOUSSAOUI HAJJI

HASDOKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

HASDOKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي قصر 

لعششرية فزن1  لجرف - 52351 

 لجرف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

15927

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 

إعد د  لق1نشن) تم  (2122 أبريل) (18

ذ ت  ملسؤولية) لشركة   ألس1�شي 

 ملحدودة ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.HASDOKA

ب1ئع  ش د) (: غرض  لشركة بإيج1ز)

 لبن1ء

 ق1و0 نقل  لبض1ئع للغير

 ق1و0  الشغ01  ملختلفة  و  لبن1ء.

قصر) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 52351 (- فزن1  لجرف) لعششرية 

 لجرف  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

 511.111  بلغ رأسم01  لشركة:)

درهم،) قسم ك1لت1لي:
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 3.511 (:  لسيد بشط1هر1 سعيد)

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

(: عبد  لحق) بشط1هر1   لسيد 

درهم) (111 بقيمة) حصة  (1.511

للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

 لسيد بشط1هر1 سعيد عنش نه( ))
رقم)45)ش1رع  حمد  لخ1 س  لجرف)

52351) لجرف  ملغرب.

عبد  لحق) بشط1هر1   لسيد 
ش1رع  حمد) (749 رقم) عنش نه( ))

52351) لجرف)  لخ1 س  لجرف)

 ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

 لسيد بشط1هر1 سعيد عنش نه( ))
رقم)45)ش1رع  حمد  لخ1 س  لجرف)

52351) لجرف  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 البتد ئية ب1لرشيدية بت1ريخ)28)أبريل)

2122)تحت رقم)542.

937I

H.A ACCOUNTING GROUP

DOUIRT AL YACOUT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفشيت حصص

H.A ACCOUNTING GROUP

 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DOUIRT AL YACOUT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 LOT 62 وعنش ن  قره1  إلجتم1عي

 SALIMA(N°10 MARRAKECH -

41111  ر كش  ملغرب.

تفشيت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.41157

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تمت) (2122 أبريل) (22 في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

(ة)) شال1 يشسف) تفشيت  لسيد)

451)حصة  جتم1عية)  ملهيب في هللا)

 ن أصل)1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)

(ة)) شال1 حفيظ  ملهيب في هللا بت1ريخ)

22)أبريل)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

أبريل) (29 بت1ريخ) بمر كش   لتج1رية 

2122)تحت رقم)135344.

938I

notaire

NARCISSE COFFE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

notaire

111زنقة 111ش1رع ت1زة حي  شال1 

عبد هللا 111زنقة 111ش1رع ت1زة 

حي  شال1 عبد هللا، 21481،  لد ر 

maroc لبيض1ء 

NARCISSE COFFE شركة ذ ت 

 سؤولية  حدودة ذ ت  لشريك 

 لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي ش1رع و د 

زم،  لحسنية 1، شطر  لشحدة، 

 فريقي1 2،  بن  سيك - 21451 

 لد ر  لبيض1ء  ملغرب.

تفشيت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.416417

قر ر  لشريك  لشحيد) بمقت�شى 

تمت) (2122 21) 1رس) في)  ملؤرخ 

 ملص1دقة على):

كر يمي) عمر  (ة)) تفشيت  لسيد)

أصل) حصة  جتم1عية  ن  (1.111

1.111)حصة لف1ئدة  لسيد)(ة))عمر)

كر يمي بت1ريخ)19)ين1ير)2122.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني  (

 29 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)11556.

939I

ELYX CONSULTING

KAZOTO
إعالن  تعدد  لقر ر ت

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KAZOTO »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لشحيد«

وعنش ن  قره1  الجتم1عي: 55 ش1رع 

 لزرقطشني فض1ء  لزرقطشني  لدور 

 الوH.Q - 20000 0  لد ر لبيض1ء 

 ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.515177

بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)

تم  تخ1ذ) (2122 أبريل) (14  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)

قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 9.911.111 بمبلغ) رأس  مل01  زي1دة 

111.111.11)درهم) درهم ليرتفع  ن)

وتتم) (، درهم) (11.111.111.11 إلى)

هذه  لزي1دة في رأس  مل01 عن طريق)

بقيمة) جديد  سهم  (99.111 إنش1ء)

إلى: لسيد) ،) نسشبة  درهم) (111.11

ألف) (29 حسن شريف كت1ني  ق1بل)

 La société GENERALE سهم.-)

 MAROCAINE DE HOLDING ET

لعدد) (DE FINANCEMENT SARL

31.111)سهم.- لسيد ع1د0 ب1جش عن)

41)ألف سهم.)تم دفع  ألسهم  لجديدة)

قيمته1  السمية) أرب1ع  ثالثة  بمقد ر 

عند  الكتت1ب فيه1 عن طريق  ق1صة)

حسن) للسيد   لحس1ب  لج1ر1 

 GENERALE شريف كت1ني و لشركة)

 MAROCAINE DE HOLDING ET

DE FINANCEMENT SARL)و لسيد)

يتضح  ن شه1دة) ,كم1  ب1جش) ع1د0 

 ن  ملح1سب.

على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 

 1يلي:) ستق1لة  لسيد حسن شريف)

،)وتعيين  لسيد ع1د0) كت1ني كمسير)

رقم) وح1 ل  ب1جش  ملغربي  لجنسية 

ليحل  حل) (BK84488  لبط1قة)

 ملسير  ملستقيل.

على) ينص  3:) لذ1  رقم) قر ر 

تغيير  ملقر  الجتم1عي للشركة)  1يلي:)

فض1ء) ش1رع  لزرقطشني  (55« (:  ن)

Q.H) لد ر)  لزرقطشني  لط1بق  ألو0)

 لبيض1ء):)إلى  لعنش ن  لجديد)»ش1رع)

 شال1 سليم1ن)،)ز وية ش1رع  ملسلمة)

 بن  خلص)،) لد ر  لبيض1ء

وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)

بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

حدد  ملقر الجتم1عي في):)»ش1رع  شال1)

ش1رع  ملسلمة  بن) ز وية  (، سليم1ن)

 خلص)،) لد ر  لبيض1ء

على) ينص  6:) لذ1  رقم) بند 

بتقديم) يقشم  لشرك1ء)  1يلي:)

وهي:يس1هم) للشركة   س1هم1ت 

بمبلغ) كت1ني  شريف  حسن   لسيد 

درهم.-) ((3،000،000) ثالثة  اليين)

 La société GENERALE تس1هم)

 MAROCAINE DE HOLDING ET

بمبلغ) (DE FINANCEMENT SARL

درهم) ((3،000،000) ثالثة  اليين)

و يس1هم  لسيد ع1د0 ب1جش بمبلغ) ؛)

أربعة  اليين)(4،000،000))درهم.

بند رقم)7:) لذ1 ينص على  1يلي:)

عشرة) بمبلغ  رأس  مل01  تحديد  تم 

 اليين)(10،000،000))درهم  قسم)

إلى  1ئة ألف)(100،000))سهم بقيمة)

(111))درهم للسهم  رقمة  ن)  1ئة)

على) درهم  شزعة  (111.111 إلى) (1

 لنحش  لت1لي:-) لسيد حسن شريف)

 31.111 (- (. سهم) (31.111 كت1ني)

 La société GENERALE (0 سهم 

 MAROCAINE DE HOLDING

و) (. (ET DE FINANCEMENT SARL

 لسيد ع1د0 ب1جش)41.111)سهم).
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على) ينص  36:) لذ1  رقم) بند 

ب1جش) ع1د0  تعيين  لسيد   1يلي:)

 ملغربي  لجنسية وح1 ل رقم  لبط1قة)

BK84488)كمسير).

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

 25 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

أبريل)2122)تحت رقم)822327.

941I

DATA COMPTA

FELLIOUI MODE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

DATA COMPTA

 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

FELLIOUI MODE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي  ملنطقة 

 لصن1عية  ملجد قطعة رقم 811 - 

91111 طنجة  ملغرب.

تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 

.68497

بمقت�شى  لجمع  لع1م  إلستثن1ئي)

تم تحشيل) (2122 ين1ير) (25  ملؤرخ في)

للشركة  ن)  ملقر  الجتم1عي  لح1لي 

» ملنطقة  لصن1عية  ملجد قطعة رقم)

إلى) طنجة  ملغرب«) (91111  -  811

»61،)زنقة)A)، ملجد قطعة رقم)835 

طنجة) (91111 (- ،) لط1بق  الر�شي)

 ملغرب«.

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (29 بت1ريخ) بطنجة   لتج1رية 

2122)تحت رقم)253326.

941I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 COMPAGNIE MINIERE
 MAYA MAROC - S.A Par

»abréviation » CMMM
إعالن  تعدد  لقر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE MINIERE MAYA
 MAROC - S.A(Par(abréviation »

CMMM« »شركة  ملس1همة«
وعنش ن  قره1  الجتم1عي: زنقة 

ليبرني رقم 3  لط1بق 1 حي ر سين - 
21111  لد ر لبيض1ء  ملغرب.

»إعالن  تعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1: 

.331111
بمقت�شى  لجمع  لع1م  الستثن1ئي)
2121)تم  تخ1ذ) 16)دجنبر)  ملؤرخ في)

 لقر ر ت  لت1لية:)
قر ر رقم)1:) لذ1 ينص على  1يلي:)
 AYA تغيير تسمية  لشركة لتصبح) (-

 GOLD
على) ينص  2:) لذ1  رقم) قر ر 
 1يلي:)-)تحشيل  ملقر  الجتم1عي  لح1لي)
 3 رقم) ليبرني  »زنقة  للشركة  ن)
-) لد ر لبيض1ء) حي ر سين) (1  لط1بق)
إلى تق1طع ش1رع  بن سين1 و زنقة أبش)

ري1ن  لفلكي)-) لد ر لبيض1ء)
قر ر رقم)3:) لذ1 ينص على  1يلي:)
تعديل  قتضي1ت  لنظ1م  ألس1�شي) (-

للشركة
وتبع1 لذلك تم تعديل  قتضي1ت)

 لنظ1م  ألس1�شي  لت1لية:)
بند رقم)2:) لذ1 ينص على  1يلي:)

تسمية  لشركة
بند رقم)4:) لذ1 ينص على  1يلي:)

 ملقر  الجتم1عي
ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 
 31 بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)  لتج1رية 

 1رس)2122)تحت رقم)819617.

942I

FIDEURA

TAQUISINA
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

FIDEURA

 Avenue(HASSAN 1er ,

 Résidence(ANNASR(II, IMM. D.

TEMARA ، 12000، تم1رة  ملغرب

TAQUISINA شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد

وعنش ن  قره1  إلجتم1عي رقم 2 ، 

والد عقبة ، لشاللدة ، تم1رة 12111 

تم1رة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة ذ ت  لشريك  لشحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتج1ر1 : 

136177

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
إعد د  لق1نشن) تم  (2122 (11 (23

ذ ت  سؤولية) لشركة   ألس1�شي 

ذ ت  لشريك  لشحيد)  حدودة 

ب1ملميز ت  لت1لية:

ذ ت) شركة  (: شكل  لشركة)

ذ ت  لشريك)  سؤولية  حدودة 

 لشحيد.

عند) تسمية  لشركة  تبشعة 

(: تسميته1) بمختصر   إلقتض1ء)

.TAQUISINA

تسشيق) (: بإيج1ز) غرض  لشركة 

ب1لسال ة) أدو ت  لقي1س  ملتعلقة 
على  لطرق

(، (2 رقم) (: عنش ن  ملقر  الجتم1عي)

 12111 تم1رة) (، لشاللدة) (، والد عقبة)

تم1رة  ملغرب.

أجله1) تأسست  ن   ملدة  لتي 

 لشركة):)99)سنة).

رأسم01  لشركة:)  بلغ 

111.111,11)درهم،) قسم ك1لت1لي:

 لسيدة د ودية  بن سين1):)1.111 

حصة بقيمة)111)درهم للحصة).

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

وصف1ت و ش طن  لشرك1ء):

سين1) د ودية  بن   لسيدة 
(، سمية) تجزئة  (، (8 رقم) عنش نه( ))

(، ،) لسشي�شي) ش1رع  ملهد1 بن بركة)

11191) لرب1ط  ملغرب.

و لع1ئلية)  ألسم1ء) لشخصية 

و ش طن  سير1  لشركة:

سين1) د ودية  بن   لسيدة 
(، سمية) تجزئة  (، (8 رقم) عنش نه( ))

(، ،) لسشي�شي) ش1رع  ملهد1 بن بركة)

11191) لرب1ط  ملغرب

ب1ملحكمة) تم  إليد ع  لق1نشني 

أبريل) (28 بت1ريخ) بتم1رة   البتد ئية 

2122)تحت رقم)8113.

943I

FLASH ECONOMIE

 AFRICA RETAIL MARKET -
ARM

شركة  ملس1همة
تحشيل  ملقر  الجتم1عي للشركة

AFRICA(RETAIL(MARKET - ARM

شركة  س1همة، رأسم1له1 

24.111.111 درهم

 قره1 برقم 38، ش1رع عين إفر ن، 

تجزئة  لع1ملية، سيد1  ش ن،  لد ر 

 لبيض1ء

 لسجل  لتج1ر1 رقم 419911– 

 لتعريف  لضريبي رقم 31881627– 

 لتعريف  ملشحد للمق1ولة رقم 

112111261111126

نقل  قر  لشركة

قر ر  لجمع) على  حضر  بن1ء) (1-

فبر ير) (11 بت1ريخ)  لع1م  الستثن1ئي 

شركة) في  قرر  ملس1همشن  (،2122

أفريك1 ريت1يل  1ركت)–)أ.ر.م.

نقل  قر  لشركة:
ش1رع عين إفر ن،) (،38 رقم) (:  ن)

تجزئة  لع1ملية،)سيد1  ش ن،) لد ر)

 لبيض1ء)؛

تجزئة  لقصر،) ملنطقة) (: إلى) (

يكن،) و د1  »س.ب.ف«،)  لصن1عية)

 لصخير ت.

وعليه،)تم تعديل  مل1دة)4) ملتعلقة)

بمقر  لشركة في  لنظ1م  ألس1�شي.
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بك1تبة) تم  إليد ع  لق1نشني  (2-

 لضبط لدى  ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر)

تحت) (15/04/2022 بت1ريخ)  لبيض1ء)

عدد)821361.

للخالصة و لتذكير

 جلس  إلد رة

944I

FLASH ECONOMIE

 MOON & EARTH GLOBAL

LIMITED
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تأسيس شركة

شركة » شن  ند أورد كلشبل 

ليميتيد« 

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد

درهم 11.111,11 رأسم1لهــ1

  قره1  الجتم1عي 11 زنقة  لحرية 

 لط1بق  لث1لث شقة 5  لد ر  لبيض1ء

تأسيـس شركــــــة

-I)بمقت�شى عقد رسمي تم إنش1ء)

ذ ت) لشركة   لق1نشن  ألس1�شي 

وحيد) بشريك   سؤولية  حدودة 

تتميز ب1لخص1ئص  لت1لية):

») شن  ند) شركة) (:  لِتـسـميـة)

ذ ت) شركة  (« ليميتيد) كلشبل  أورد 

 سؤولية  حدودة بشريك وحيد.)

 لـهــد ف):)

أنش ع) جميع  بيع  و  -شر ء)

 ملحروق1ت.

-شر ء)و بيع بن1ء)و تسيير  لفن1دق.

-تمشيل  ملش1ريع.

و) و  ملحروق1ت  -نقل  لبض1ئع 

غيره1 بصفة  ب1شرة و غير  ب1شرة)

د خل و خ1رج  ملغرب.)

كل  لعملي1ت  لتقنية،) تنفيذ 

 لصن1عية،) لتج1رية،) مل1لية،)

 ملنقشلة أو  لعق1رية  ملرتبطة ب1لغ1ي1ت)

هدف  ش1به) وبكل  أعاله   ملذكشرة 

و م1ثل.)

 ملـقـر  الجتمـ1عـي):)11)زنقة  لحرية)

 لط1بق  لث1لث شقة)5) لد ر  لبيض1ء
رأسم01) (: رأسمـ01  لشـركــة)

 لشركة هش)11.111,11)درهم  جزء)

إلى  1ئة)111)حصة  جتم1عية بقيمة)

111)درهم لكل و حدة  نه1.)

سنة  بتدًء   ن) (99 (:  لـمــدة)
ب1لسجل  لتج1ر1) تقييده1  ت1ريخ 

حله1  سبق1) أو  تمديده1  ويمكن 

عليه1) للمقتضي1ت  ملنصشص  طبق1 

في  لق1نشن  ألس1�شي) أو  في  لق1نشن 

للشركة.

:) لشركة  سيرة  ن)  لـتسييـر)

و) ط1كي1ر  بشبي  ر في  طرف  لسيـد 

بـصفتهم1) جش د1  إسم1عيل   لسيد 

 سيرين وملدة غير  حدودة.

تشقيع) حق  (:  لتشقيع  الجتم1عي)

إلى  لسيـد) عقشد  لشركة  خش0 

ر في بشبي ط1كي1ر و  لسيد إسم1عيل)

جش د1 بـصفتهم1  سيرين.

 لسنـة  الجتم1عية):) ن)1)ين1ير إلى)

31)دجنبر في كل سنة.

بكت1بة) تم  إليد ع  لق1نشني  (II-

للد ر) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

 لبيض1ء)بت1ريخ)28) بريل)2122)تحت)

رقم)822653.

للنسخة و  لبي1ن

945I

FLASH ECONOMIE

FELLOUS MABROUK
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تجديد  دة  ز ولة  ه1م  ملسيرين

 FELLOUS(MABROUK« –«

.S.A.R.L.A.U

 – » FELLOUS MABROUK «

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

لشريك وحيد

 لرأسم01: 3.111.111,11 درهم

 ملقر  الجتم1عي:  لد ر  لبيض1ء، 

187،  ملنطقة  لصن1عية ببشزنيقة

إعالن عن تجديد والية  ملسير

قرر  لشريك  لشحيد لشركة) (-(1

شركة) (،»FELLOUS MABROUK«

ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت شريك)
 3.111.111,11 رأسم1له1) وحيد،)

187،) ملنطقة) رقم) ،) قره1  درهم)

،) ملسجلة) ببشزنيقة)  لصن1عية 

تحت) لبنسليم1ن  ب1لسجل  لتج1ر1 
رقم)4279) 1يلي:

-)بعد  الحظة إنته1ء)صالحية  ه1م)
 ملسير  لسيد  حمد يشسف  لعلش1)

قرر  1 يلي):

والية  لسيد  حمد) تجديد  (-

للبط1قة) يشسف  لعلش1  لح1 ل 

كمسير) (A316.999 رقم)  لشطنية 

 3 في) ملدة  حددة  وذللك  للشركة 

كم1 تلزم  لشركة ب1لتشقيع) سنش ت،)

 ملشترك للسيد  حمد يشسف  لعلمي)

و ربيع بغ1ز  و  لسيد  حمد يشسف)

 لعلش1 و لسيد  بر هيم  يت عم1ر)

قرر) للقر ر ت  لس1بقة  تبع1  (-

 لشريك  لشحيد تعديل  مل1دة)14) ن)

 لق1نشن  ألس1�شي للشركة.

بكت1بة) ثم  إليد ع  لق1نشني  (2(

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لضبط 

يشم) لبنسليم1ن  ( لسجل  لتج1ر1))

13)أكتشبر)2121،)تحت رقم)548.

بمث1بة  قتطف وبي1ن  ملسير

946I

FLASH ECONOMIE

 IMPREX INGENIERIE

CONSEIL
شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد
تأسيس شركة

IMPREX INGENIERIE CONSEIL

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة 

بشريك وحيد، رأسم1له1 5.111 

درهم

 ملقر  لرئيس: زنقة سمية، إق1 ة 

شهرز د 3،  لط1بق 5، رقم 22، حي 

 لنخيل - 

 لد ر لبيض1ء

تأسيس شركة ذ ت  سؤولية 

 حدودة بشريك وحيد

عرفي  حرر) عقد  بمشجب  أوال:)

(،2122 أبريل) (12 في) ب1لد ر لبيض1ء)

ق1م):)

– غريغشر1) رنشف  •) لسيد 

Renouf GREGORY)،) ملزد د بت1ريخ)

29)غشت)1977،) لفرن�شي  لجنسية،)
زنقة) (،2  لق1طن ب1لد ر لبيض1ء،)رقم)

أبش لفيض  ملصر1،)شقة)9أ،) لط1بق)

عدد) لبط1قة  لتسجيل  9،) لح1 ل 

BE28315P،) مل1لك مل1 قدره).............)

51)حصة

لشركة) بشضع  لنظ1م  ألس1�شي 

بشريك) ذ ت  سؤولية  حدودة 

وحيد خص1ئصه1 كم1 يلي:

لإلستش1رة) إ بريكس   لتسمية:)

 لهندسية

 IMPREX INGENIERIE

 CONSEIL
إق1 ة) زنقة سمية،)  ملقر  لرئيس:)
حي) (،22 رقم) (،5 3،) لط1بق) شهرز د)

 لنخيل)-) لد ر لبيض1ء

تهدف  لشركة) هدف  لشركة:)

د خل  ملغرب وفي غيره  ن  لبلد ن)

إلى  1 يلي:

و ملس1عدة  لتقنية) •) الستش1رة 

و لتكشين وإنج1ز  لدر س1ت و لتدقيق)

في  ملي1دين) و لخد 1ت  و لتحليل 

وخ1صة  نه1  لتنظيم)  لتقنية 

و لتمتير)) ( لدر سة  و إلقتص1د)

و لرسم و الستش1رة في  ج01 إنج1ز)

تص1 يم) وإعد د   لتجهيز ت  لتقنية 

 لتجهيز و لدر س1ت  ملتعلقة ب1ملع1دن)

و لتأثير ت على  لبيئة؛

وتقديم) •) ملس1عدة  لتقنية 

وإعد د) و الستش1رة   لخد 1ت 
وتسشيق  لحلش0) وإنج1ز   لتص1 يم 

 لتقنية وجميع  لحلش0 بصفة ع1 ة)؛

و ملس1عدة  لتقنية) •) الستش1رة 
في  ج01  لتدبير  لتج1ر1 أو  إلد ر1)

و لتنظيم و لتدبير لف1ئدة  ألشخ1ص)

 لذ تيين و لشرك1ت؛
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41)في  ج01  إلستثم1ر؛

•)وعمش 1 جميع  لعملي1ت  لتج1رية)

و مل1لية وفي  لعق1ر ت و ملنقشالت  لتي)

يمكن أن ترتبط بشكل  ب1شر أو غير)

شأنه1) أو  ن  بهدف  لشركة   ب1شر 

 ملس1همة في تطشيره1.

يشم) سنة  بتد ء) ن  (99  ملدة:)

تأسيس  لشركة.

رأسم01  لشركة:

5.111)درهم  شزعة إلى)51)حصة)

111)درهم للحصة  لش حدة)  ن فئة)

 حررة ب1لك1 ل.

رنشف) تعيين  لسيد  تم   لتسيير:)

غريغشر1  سير  ملدة غير  حددة.

تبتدئ) للشركة:)  لسنة  مل1لية 

 لسنة  مل1لية للشركة في ف1تح ين1ير)

وتنتهي في  تم دجنبر.

إلى  الحتي1طي) (5%  ألرب1ح:)

ويخصص  لرصيد  لب1قي)  لق1نشني،)

حسب قر ر  لشريك  لشحيد.

تم تقييد  لشركة ب1لسجل) ث1ني1:)

عدد) تحت  ب1لد ر لبيض1ء)  لتج1ر1 

541525)بت1ريخ)27)أبريل)2122)كم1)

أبريل) (27 تم  إليد ع  لق1نشني بت1ريخ)

2122)تحت عدد)822311.
للخالصة و لتذكير

 ملسيـر

947I

Audifisc(Maroc

STRATEGIC BRIDGE

شركة ذ ت  سؤولية  حدودة ذ ت 

 لشريك  لشحيد

تفشيت حصص

STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U

 ملقر  الجتم1عي :  لد ر  لبيض1ء، 

265 ش1رع  حمد  لزرقطشني 

 لد ر لبيض1ء

رأسم01 111111 درهم

 ملسجلة ب1لسجل  لتج1ر1 ب1لد ر 

 لبيض1ء تحت رقم 525359

تفشيت حصص  جتم1عية

عرفي  ؤرخ) عقد  )1بمقت�شى 

(: 25) 1رس) بت1ريخ) ب1لد ر  لبيض1ء)

2122

 333 ٱفي) فشت  لسيد سيمشن  (-

 1111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 

حصة  لتي يمتلكه1 في شركة

(« عالبشش) كم01  لف1ئدة  لسيد 

» STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U

 333 ٱفي) فشت  لسيد سيمشن  (-

 1111 أصل) حصة  جتم1عية  ن 

حصة  لتي يمتلكه1 في شركة

(« زيكي) غبري01  لف1ئدة  لسيد 

» STRATEGIC BRIDGE S.A.R.L.A.U

 STRATEGIC BRIDGE  «

 31 2122) 1رس) لشركة) (»S.A.R.L

بمقت�شى عقد عرفي  ؤرخ ب1لد ر) (-

 لبيض1ء).

تقرر  1يلي:

تفشيت  لحصص) على   ملص1دقة 

في  لشركة) حدثت   الجتم1عية  لتي 

وعليه ستتخذ  لشركة شكل شركة)

ذ ت  سؤولية  حدودة)؛

7) ن) 6و) ( تعديل  لفصل) (- (

 لق1نشن  ألس1�شي للشركة كم1يلي):
رأسم01  لشركة  حدد)

إلى) درهم  قسم  (111.111 في)

 111 بقيمة) 1.111حصة  جتم1عية 

درهم

للحصة  لش حدة  شزعة كم1يلي):

حصة)334):) لسيد سيمشن ٱفي)

حصة)333):) لسيد كم01 عالبشش)

حصة)333):) لسيد غبري01 زيكي)

تحديث  لق1نشن  الس1�شي للشركة

لدى) تم  إليد ع  لق1نشني  وقد 

ب1ملحكمة  لتج1رية) كت1بة  لضبط 

أبريل) (18 ب1لد ر  لبيض1ء-بت1ريخ)

2122)تحت رقم)821564.
948I
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املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تج1ر1 حصة في شركة

 لف رقم : 2122/41
حس1ب : 4462

في) عرفي  ؤرخ  عقد  بمقت�شى 
بمر كش) و سجل  (2122 4) 1رس)
قدم  لسيد) (2122 23) 1رس) بت1ريخ)
حر ة علي  لح1 ل لبط1قة  لتعريف)
E554688) لس1كن) رقم)  لشطنية 
رقم) ت1نسيفت  زنقة  ب1لسماللية 
زهيد  سالم) و لسيد  292) ر كش 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
رقم)E569111) لس1كن بش1رع  ملن1رة)
رقم) ري1ض  فندق  لفصش0  ألربعة 
3) لحي  لشتش1 وذلك حسب فصل)
للضر ئب،) للق1نشن  لع1م  (ter  161
 OLIVE HILLS SARL لف1ئدة شركة)
بدو ر) جميع  ألص  لتج1ر1  لك1ئن 
 و ن1س تحن1وت تمصلشحت  ر كش)
و طعم)) للشقشد  كمحطة  و ملستغل 
بالئحة  الختي1ر  ملسجل تحت عددين)
تحليلين)135341)و)135342)ورقمين)
بجميع) و7749) (7748 رقم) ترتيبيين 
عن1صره  مل1دية و ملعنشية بثمن قدره)
درهم كحصة في  لشركة. (636.111
د ئني  ملتن1زلين  ملذكشرين) فعلى 
إلى) بتعرض1تهم  يتقد ش   أن  أعالن 
ب1ملحكمة) قسم  لسجل  لتج1ر1 
 لتج1رية بمر كش د خل أجل يبتدئ)
 ن ت1ريخ نشر  إلعالن  ألو0 وينتهي في)
 ليشم  لخ1 س عشر  ن نشر  إلعالن)

 لث1ني.
 لنشرة  لث1نية

عن رئيس كت1بة  لضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 لف رقم : 2122/14
حس1ب رقم : 4765

 لطرف  ألو0):
بط1قة) رقم  رشيد   صر1،)
A22147) غربي) (:  لتعريف  لشطنية)

 لجنسية.

 لطرف  لث1ني):

لحسن ن1يت  لق1�شي،)رقم بط1قة)

 لتعريف  لشطنية):)A464193) غربي)

 لجنسية.

بيع  ملش د) (:  ألصل  لتج1ر1)

 لغد ئية.

ش1رع  لحسن) :) لرب1ط،)  لعنش ن)

 لث1ني،) حل رقم)223.

رقم  لسجل  لتج1ر1):)22258.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

 (15) ب1لرب1ط إلى غ1ية خمسة عشر)

يش 1  ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  ألولى
رئيس  صلحة  لسجل  لتج1ر1

55 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط

 لف رقم : 2122/31

حس1ب رقم : 5115

 لطرف  ألو0):

بط1قة) رقم  هللا،) عبد  خش1ني 

 لتعريف  لشطنية):)LB16315) غربي)

 لجنسية.

 لطرف  لث1ني):

 PHARMACIE MERS شركة)

.EL KHEIR

خش1ني) (:  سيره1  لق1نشني)

عبد هللا.

طريق) (6 كلم) (:  قره1  الجتم1عي)

سيد1 يحي  رس  لخير تم1رة.

رقم  لسجل  لتج1ر1):)64974.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

 (15) ب1لرب1ط إلى غ1ية خمسة عشر)

يش 1  ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  ألولى
رئيس  صلحة  لسجل  لتج1ر1

35 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط

 لف رقم : 2122/26

حس1ب رقم : 5168

 لطرف  ألو0):) جيد تميمي،)رقم)

 A323968 بط1قة  لتعريف  لشطنية)

 غربي  لجنسية.

 STE شركة) (:  لطرف  لث1ني)

.AMANA VISION

 مثله1  لق1نشني):) جيد تميمي.

 ألصل  لتج1ر1):)نظ1ر تي.

 1 7) حل) عم1رة أ 1نة) (:  لعنش ن)

 سيرة)1،)تم1رة.

رقم  لسجل  لتج1ر1):)71244.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

 (15) ب1لرب1ط إلى غ1ية خمسة عشر)

يش 1  ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

72 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لرب1ط

 لف رقم 2122/13

حس1ب رقم 4885

بقال0 :) لحسن    لطرف  ألو0)
بط1قة  لتعريف  لشطنية) ( رقم) (

A155112) غربي  لجنسية.

سمير وعزيز رقم)) (:  لطرف  لث1ني)

 A641889 بط1قة  لتعريف  لشطنية)

 غربي  لجسية.

 ألصل  لتج1ر1):) حلبة.
حي) (96 رقم) (11 بلشك) (:  لعنش ن)

 النبع1ث  لرب1ط.
رقم  لسجل  لتج1ر1):)111876.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

 (15) ب1لرب1ط إلى غ1ية خمسة عشر)

يش 1  ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

62 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
 لف رقم : 131618

حس1ب رقم : 19563

بيع أصل تج1ر1

شه1ب،) فشت  لسيد  بر هيم 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

لف1ئدة  لسيد  لبشير) (MC33441

 لتجيد1،) لح1 ل لبط1قة  لتعريف)

.I254298(لشطنية 

ب1لد ر)  جمشع  ألصل  لتج1ر1 

حي) (،24 زنقة) 51) كرر،)  لبيض1ء)

عمر بن  لخط1ب و ملسجل ب1لسجل)

 لتج1ر1 رقم)448912.

تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 

ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 

 كتب  لسجل  لتج1ر1 ب1لد ر  لبيض1ء)

يش 1) ((15) أجل خمسة عشر) د خل 

 ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.

 لنشرة  لث1نية
عن رئيس كت1بة  لضبط

73 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء

 لف رقم : 131611

حس1ب رقم : 19384

عقد تقد ة

جد د،) لح1 ل) حسن   لسيد 

 B779173 رقم) للبط1قة  لشطنية 

للشخص  لطبيعي) بصفته  مثل 

ب1لد ر) ب1لسجل  لتج1ر1  و سجل 

 لبيض1ء)تحت رقم)253894)وبصفته)

 سير وحيد لشركة في طشر  لتكشين)

خص1ئصه1 ك1لت1لي):

تم تصريح على  1 يلي):

تم  لقي1م بتقد ة طبيعية لشركة)

 MONDIAL VIGNETTE SARL

ذ ت  سؤولية  حدودة) شركة  (AU

 بشريك و حد،) قره1  الجتم1عي ب)

1)زنقة)57،)حي  فريقي1،) لد ر  لبيض1ء.

 II.  -  إعالنات قضائية
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تم  س1همة في  لشركة  ملذكشرة)
أعاله بجميع عن1صر أصش0 وخصشم)
للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتج1ر1 
للعن1صر) وتصبح  لشركة  1لكة 
 ملس1هم به1  بتد ء) ن يشم تسجيله1)
في  لسجل  لتج1ر1.سيكشن للشركة)
ك1 ل) هذه  لتقد ة   ملستفيدة  ن 
لألصل  لتج1ر1  لح01)  مللكية 
تقد ته  بتد ء) ن تشقيع هذ   لعقد)
أيض1  النتف1ع  بتد ء) له1  وسيكشن 
 إلنش1ء) لنه1ئي لهذه  لشركة  ألصل)
 1  لتج1ر1  لك1ئن ب1لد ر  لبيض1ء)ب)
حي  فريقي1،) لد ر  لبيض1ء) (57 زنقة)
ب1لد ر) ب1لسجل  لتج1ر1  و ملسجل 

 لبيض1ء)تحت رقم)253894.
تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 
ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 
 كتب  لسجل  لتج1ر1 ب1لد ر  لبيض1ء)
يش 1) ((15) أجل خمسة عشر) د خل 

 ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.
 لنشرة  لث1نية
رئيس كت1بة  لضبط

74 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء
 لف رقم : 131618
حس1ب رقم 19546

بيع أصل تج1ر1
بنجلشن) أس1 ة  فشت  لسيد 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
غزالن) لف1ئدة  لسيدة  (B448149
لبط1قة  لتعريف) لحب1بي  لح1 لة 
BE722156) جمشع  ألصل)  لشطنية)
لصيدلية  ملسم1ة)  لتج1ر1  ملعد 
ب1لد ر) صيدلية  لكلي1ت  ملتش جدة 
ش1رع  شال1  دريس) (94  لبيض1ء)
 الو0 و ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1 رقم)

.183824
تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 
ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 
ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 
عشر) خمسة  د خل  جل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  الولى و لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

75 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء
 لف رقم : 131621
حس1ب رقم 19616

بيع أصل تج1ر1
هللا) عبد  ورثة  ملرحشم  فشت 
بنشش1  لسيدة  جيدة  ملصمشد1)
لبط1قة  لتعريف  لتعريف)  لح1 لة 
BE523453) لسيد   ين) (  لشطنية)
لبط1قة  لتعريف) بنشيش1  لح1 ل 
ري1ن) و لق1صر  (BE917816  لشطنية)
سمير) وسيم  لف1ئدة  لسيد  بنشش1 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
) جمشع  ألصل) (BK279916
لصيدلية  ملسم1ة)  لتج1ر1  ملعد 
  PHARMACIE EZOHOURS
 ملتش جدة ب1لد ر  لبيض1ء)عين  لشف1ء)
31)و ملسجل ب1لسجل) 2)رقم) 1)زنقة)

 لتج1ر1 رقم)281572.
تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 
ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 
ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 
عشر) خمسة  د خل  جل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  الولى و لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

76 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء
 لف رقم : 131624
حس1ب رقم 19719

عقد تقد ة
فكر1  لح1 لة) فشزية   لسيدة 
 B453886 رقم) للبط1قة  لشطنية 
للشخص  لطبيعي) بصفته1  مثلة 
ب1لد ر) ب1لسجل  لتج1ر1  و سجل 
 174111 رقم) تحت   لبيض1ء)
في) لشركة  وحيدة  وبصفته1  سيرة 
طشر  لتكشين خص1ئصه1 ك1لت1لي):))تم)
تصريح على  1يلي تم  لقي1م بتقد ة)
 PHARMACIE HAY طبيعية لشركة)
ذ ت  سؤولية) شركة  (BALADIA
و حد  قره1) بشريك   حدودة 
 الجتم1عي ب)146)زنقة  شال1  دريس)
تم  ملس1همة) بلدية  لد ر  لبيض1ء)
بجميع) أعاله  في  لشركة  ملذكشرة 
وخصشم  ألصل أصش0  عن1صر 

) لتج1ر1 للشخص  لطبيعي وتصبح)
 لشركة  1لكة للعن1صر  ملس1هم به1)
 بتد ء) ن يشم تسجيله1 في  لسجل)

 لتج1ر1.
للشركة  ملستفيدة  ن) سيكشن 
لألصل) ك1 ل  مللكية  هذه  لتقد ة 
تقد ته  بتد ء) ن)  لتج1ر1  لح01 
تشقيع هذ   لعقد وسيكشن له1 أيض1)
 النتف1ع  بتد ء) النش1ء) لنه1ئي لهذه)
 لشركة  ألصل  لتج1ر1  لك1ئن)
زنقة  شال1) (146 ب) ب1لد ر  لبيض1ء)
 دريس بلدية  لد ر  لبيض1ء)و ملسجل)
ب1لد ر  لبيض1ء) ب1لسجل  لتج1ر1 
فإن) وبذلك  (174111 رقم) تحت 
بمكتب  لضبط) تسجل   لتعرض1ت 
ب1ملحكمة  لتج1رية  كتب  لسجل)
د خل أجل)  لتج1ر1 ب1لد ر  لبيض1ء)
خمسة عشر يش 1  ملش لي للنشرة  ألولى)

و لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

77 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء

 لف رقم : 131626
حس1ب رقم : 19732

عقد تقد ة
ي1سين  لح1 ل) كش ني   لسيد 
 BK141114 رقم) للبط1قة  لشطنية 
للشخص  لطبيعي) بصفته  مثال 
ب1لد ر) ب1لسجل  لتج1ر1  و سجل 
 لبيض1ء)تحت رقم)365648)وبصفته)
 سير وحيد لشركة في طشر  لتكشين)

خص1ئصه1  لت1لي):
تم تصريح على  1 يلي):

تم  لقي1م بتقد ة طبيعية لشركة))
ذ ت) شركة  (GHIZLANE BUREAU
و حد) بشريك   سؤولية  حدودة 
(،C عم1رة) (221 (:  قره1  الجتم1عي)
 لشقة)5)إق1 ة  لفردوس  أللفة  لد ر)
في  لشركة) تم  ملس1همة   لبيض1ء)
 ملذكشرة أعاله بجميع عن1صر أصش0)
للشخص) وخصشم  ألصل  لتج1ر1 
وتصبح  لشركة  1لكة)  لطبيعي 
للعن1صر  ملس1هم به1  بتد ء) ن يشم)

تسجيله1 في  لسجل  لتج1ر1.

للشركة  ملستفيدة  ن) سيكشن 

لألصل) ك1 ل  مللكية  هذه  لتقد ة 

تقد ته  بتد ء) ن)  لتج1ر1  لح01 

تشقيع هذ   لعقد وسيكشن له1 أيض1)

ت1ريخ  إلنش1ء)  النتف1ع  بتد ء) ن 

:) ألصل) ب) لهذه  لشركة   لنه1ئي 

 221  لتج1ر1  لك1ئن ب1لد ر  لبيض1ء)

إق1 ة  لفردوس) (5 C،) لشقة) عم1رة)

و ملسجل)  أللفة  لد ر  لبيض1ء،)

ب1لسجل  لتج1ر1 ب1ملحكمة  لتج1رية)

ب1لد ر  لبيض1ء)تحت رقم)365648.

تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 

ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 

ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 

عشر) خمسة  أجل  د خل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.

 لنشرة  لث1نية
رئيس كت1بة  لضبط

78 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء

 لف رقم : 131628

حس1ب رقم : 19744

بيع حق  إليج1ر
ليلى  وك1ش) طرف  لسيدة   ن 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

لف1ئدة  لسيدة) (BE512519 رقم)

رشيدة أ ير  لح1 لة لبط1قة  لتعريف)

BE577868) جمشع) رقم)  لشطنية 

حق  لكر ء)للمحل  لتج1ر1 و ملتش جد)

زنقة  ألطلس) (19 ب1لد ر  لبيض1ء)

 ع1ريف و ملسجل ب1لسجل  لتج1ر1)

رقم)416976.

تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 

ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 

ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 

عشر) خمسة  أجل  د خل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.

 لنشرة  لث1نية
رئيس كت1بة  لضبط

79 مكرر
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 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء
 لف رقم : 131632
حس1ب رقم : 19833

بيع أصل تج1ر1
فشت  لسيد خ1لد عميد  لح1 ل)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 
 ESPACE شركة) لف1ئدة  (BL14169
يمثله1  لسيد بششعيب رحمشني) (4R
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
BK187699) جمشع  ألصل) رقم)
ملقهى  ملسم1ة)  لتج1ر1  ملعد 
»LONDON SIDE«) ملتش جد ب1لد ر)
 8 عم1رة) (2  لبيض1ء) دينة  لرحمة)
د ر بشعزة  لنش صر و ملسجل) (3 رقم)

ب1لسجل  لتج1ر1 رقم)437931.
تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 
ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 
ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 
عشر) خمسة  أجل  د خل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.

 لنشرة  لث1نية
رئيس كت1بة  لضبط

80 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية ب1لد ر  لبيض1ء
 لف رقم : 131634
حس1ب رقم : 19862

بيع أصل تج1ر1
فشتت  لسيدة نش 0  ملاللي  لح1 لة)
رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 
سكينة) لف1ئدة  لسيدة  (BJ181491
لبط1قة  لتعريف) بلعشني  لح1 لة 
EE475852) جمشع) رقم)  لشطنية 
لصيدلية)  ألصل  لتج1ر1  ملعد 
 PHARMACIE OUM AL«  ملسم1ة)
ب1لد ر  لبيض1ء) QORA«) ملتش جد 
سيد1  ش ن)16)ش1رع  شال1 هش1م)
أنس  ملسجل) تجزئة  حي  لقرية 

ب1لسجل  لتج1ر1 رقم)311152.
تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 
ب1ملحكمة  لتج1رية) بمكتب  لضبط 
ب1لد ر)  كتب  لسجل  لتج1ر1 
عشر) خمسة  أجل  د خل   لبيض1ء)

يش 1  ملش لي للنشرة  ألولى و لث1نية.

 لنشرة  لث1نية
رئيس كت1بة  لضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
 لف رقم : 2122/11

حس1ب خصش�شي : 3189
تفشيت أصل تج1ر1

عقد  لبيع  ملحرر) بمقت�شى 
بمكتب  ألست1ذ س1لم بشرحيم  شثق)
بهيئة أك1دير  ملحرر في)21)يشليش)2121 
ب1عت بمشجبه  لسيدة رشيدة نديم))
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
ب1لسجل) و ملسجلة  (J94648 رقم)
بأك1دير) ب1ملحكمة  لتج1رية   لتج1ر1 
جميع  ألصل) (63711 رقم) تحت 
 لتج1ر1  ملؤسس على  ملحل  لك1ئن)
غز لي ش1رع  لحسن  ألو0) (74 برقم)
لف1ئدة  لسيدة) حي  لد خلة أك1دير،)
وئ1م ف1تح  لح1 لة لبط1قة  لتعريف)
 لشطنية رقم)G486591)بثمن إجم1لي)

قدره)111.111)درهم.
وبذلك فإن رئيسة  صلحة كت1بة)
أن) ذ1  صلحة  لكل  تعلن   لضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل   لتعرض1ت 
د خل) بأك1دير   ملحكمة  لتج1رية 
يش 1) ((15) أجل  لخمسة عشرة يش 1)
للم1دة) للنشرة  لث1نية طبق1   ملش لية 

84) ن  دونة  لتج1رة.
 لنشرة  لث1نية

رئيسة  صلحة كت1بة  لضبط

98 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية بأك1دير
 كتب  لسجل  لتج1ر1
 لف رقم : 2122/11
حس1ب رقم : 3115
تفشيت أصل تج1ر1

بمقت�شى  لعقد  لتشثيقي  ملؤرخ)
بمكتب) و ملحرر  (2122 2) 1رس) في)
فشت) بأك1دير،) هزيل  شثق  ذ/رشيد 

بمشجبه  لسيدين):
لبط1قة) صغشر،) لح1 ل  حسن 
 J387458 رقم)  لتعريف  لشطنية 
بأك1دير) ب1لسجل  لتج1ر1  و ملسجل 

تحت رقم)62714)؛
لبط1قة) صغشر،) لح1 ل  يشنس 
 J356165 رقم)  لتعريف  لشطنية 
بأك1دير) ب1لسجل  لتج1ر1  و ملسجل 

تحت رقم)59981.

عبد يمي،) لف1ئدة  لسيد  حمد 
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 
ك1فة  ألصل  لتج1ر1) (Z254177
و لك1ئن) (JNANE DAKHLA  ملدعش)
حي  لد خلة،) بش1رع  لحسن  ألو0 
أك1دير،)بثمن إجم1لي قدره)911.111 

درهم.
وبذلك فإن رئيس  صلحة كت1بة)
أن) ذ1  صلحة  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل   لتعرض1ت 
 ملحكمة  لتج1رية بأك1دير د خل أجل)
يش 1  ملش لية) ((15) عشر)  لخمسة 
84) ن) للنشرة  لث1نية طبق1 للم1دة)

 دونة  لتج1رة.
 لنشرة  لث1نية

تحت جميع  لتحفظ1ت
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

99 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
 لف رقم):)2022/13
حس1ب رقم):)2417

إعالن عن تن1ز0 عن حق تج1ر1
 21 بت1رخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ورثة) تن1ز0  بمكن1س  (2121 سبتمبر)
و نهم)  لسيد عبد  لحق  لسحيمي،)
حن1ن  لسحيمي،) بنته  لسيدة 
د) (526244 عدد) ب.ت.و   لح1 لة 
 4 إق1 ة هال زنقة) (11  لس1كنة رقم)

 السم1عيلية)2)م.ج  كن1س.
ع1د0  لسحيمي  لح1 ل) للسيد 
و لس1كن) (D343154 عدد) ب.ت.و 
3)إق1 ة  لسرور  جال0) 4)عم1رة) رقم)

سيد1 سعيد  كن1س.
جميع  لحق  لتج1ر1  لك1ئن برقم)
55) لصب1غين م.ق  كن1س،)و ملسجل)
ب1لسجل  لتج1ر1 تحت عدد)21276 
وتم تحديد قيمته بثمن إجم1لي قدره)

61111)درهم.
لذلك فإن جميع  لتعرض1ت يجب)
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط  أن تشضع 
 لتج1رية بمكن1س د خل أجل خمسة)
صدور) ت1ريخ  يش 1  ن  ((15) عشر)

 لنشرة  لث1نية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كت1بة  لضبط

12 مكرر

 ملحكمة  لتج1رية بمكن1س
بيع أصل تج1ر1

 لف رقم : 16/2122

في عدلي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 

بكن1ش) و ملسجل  (1997 (11 (28

 5057/97.96 تحت رقم) (13  إليد ع)

ق1م) (1997 (11 (31 بت1ريخ) بمكن1س 

 لسيد ن1يت بجمع  ب1رك بن  حمد)

بزنقة) و لق1طن  (1958 سنة)  ملزد د 
31) لزرهشنية  كن1س) رقم) (11

لبط1قة  لتعريف  لشطنية) و لح1 ل 

وك1لة) بحشزته  و لذ1  (123934 د 0)

 14882 رقم) تحت  عليه1   ص1دق 

تنص) و لتي  (1997 (11 (15 بت1ريخ)

عن) ني1بة  بيع  لحق  لتج1ر1  على 

عمر) بن   لسيد  ملبروكي  ب1رك 

1952) ملسجل ب1لسجل)  ملشلشد سنة)

 17942 و) (462 رقم) تحت   لتج1ر1 

ب1عتب1ره ص1حب  لحق  لتج1ر1  نذ)
22) كرر) برقم) 1977) لك1ئن  سنة)

لف1ئدة) تش ركة  كن1س،) سر  يطش 

عمر) بن  بشقسيم   لسيد  حمد 

بزنقة) و لق1طن  (1971 سنة)  ملشلشد 

 لق1هرة رقم)7) كرر  ملدينة  لجديدة)

لبط1قة  لتعريف) و لح1 ل   كن1س 

 لشطنية د 0)497953،)وقد تم  لبيع)

بمبلغ قدره)51.111)درهم.

لذلك فإن جميع  لتعرض1ت يجب)

ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط  أن تشضع 

 لتج1رية بمكن1س د خل أجل خمسة)
صدور) ت1ريخ  يش 1  ن  (15) عشر)

 لنشرة  لث1نية).

 لنشرة  ألولى

64 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 لف عدد):)2022/23

 لف تفشيت أصل تج1ر1 عن طريق 
 لبيع

كت1بة) رئيس  صلحة  يعلن 

بطنجة) ب1ملحكمة  لتج1رية   لضبط 

عرفي  ص1دق) عقد  بمقت�شى  أنه 

2122،)ب1ع) 15)أبريل)  إل ض1ء)بت1ريخ)

 لسيد عمر  لدقد قي  لس1كن بطنجة
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تجزئة  ملسيرة) ش1رع  لحسن  ألو0  (

لبط1قة  لتعريف) و لح1 ل  (5 رقم)

و ملسجل) (K313293 عدد)  لشطنية 

ب1لسجل  لتج1ر1 بطنجة تحت عدد)

61192،) جمشع  ألصل  لتج1ر1)

رقم) ش1رع  لحرية  بطنجة   لك1ئن 

س1رة  لدال0) لف1ئدة  لسيدة  (،44

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

قيمة) وحددت  (،K413123 عدد)

 ألصل  لتج1ر1  شضشع  لبيع في  بلغ)

إجم1لي قدره)3.111.111.11)درهم.

وعليه فإن جميع  لتعرض1ت تقدم)

بكت1بة  لضبط بهذه ب1ملحكمة د خل)

أجل)(15))يش 1  بتد ء) ن ت1ريخ  لنشر)

84)و 1 يليه  ن)  لث1ني طبق1 للفصل)

 دونة  لتج1رة.

 لنشرة  ألولى
 إل ض1ء

عن رئيس كت1بة  لضبط

كم01  عط1كة

13 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
 لف صعشبة  ملق1ولة

رقم : 2115/8

 لف  لتصفية  لقض1ئية

رقم : 2117/2

 لف رقم : 2122/8312/95

إشع1ر بقفل  سطرة  لتصفية 
 لقض1ئية

بمقت�شى  لحكم  لص1در بت1ريخ)13 

 2022/113 رقم) تحت  (2122 أبريل)

قفل  سطرة  لتصفية) في  لف 

في) (2022/8312/95 رقم)  لقض1ئية 

( لف)  ش جهة  لت1جر  حمد رشد1)

 (2007/2 رقم)  لتصفية  لقض1ئية 

بشجدة) قضت  ملحكمة  لتج1رية 

بقفل  سطرة  لتصفية  لقض1ئية)

رشد1  ع) حق  لت1جر  حمد   في 

 1 يترتب عن ذلك  ن آث1ر ق1نشنية.
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

57

 ملحكمة  لتج1رية بشجدة

 لف صعشبة  ملق1ولة

رقم : 2115/12

 لف  لتصفية  لقض1ئية

رقم : 2118/4

 لف رقم : 2122/8312/82

إشع1ر بقفل  سطرة  لتصفية 
 لقض1ئية

بمقت�شى  لحكم  لص1در بت1ريخ)13 

 2022/114 رقم) تحت  (2122 أبريل)

قفل  سطرة  لتصفية) في  لف 

 2022/8312/82 رقم)  لقض1ئية 

عبد) في  ش جهة  لصيدالني 

( لف  لتصفية)  لق1در  دخي�شي)

قضت) ((2008/4 رقم)  لقض1ئية 

بقفل) بشجدة   ملحكمة  لتج1رية 

 سطرة  لتصفية  لقض1ئية في حق)

 لصيدالني عبد  لق1در  دخي�شي  ع)

 1 يترتب عن ذلك  ن آث1ر ق1نشنية.
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

58

 ملحكمة  لتج1رية بشجدة

 لف صعشبة ملق1ولة رقم : 

2119/8311/6

 لف  لتسشية  لقض1ئية رقم : 

2121/8312/5

 لف رقم : 2121/8318/146

إشع1ر ب1ستبد 0  لسنديك
أن) علم  لعمشم  في  ليكن 

أصدرت) بشجدة   ملحكمة  لتج1رية 

حكم1) (2022/04/13 بت1ريخ)

رقم) 112/2022) لف  رقم) تحت 

بتعيين) ق�شى  (2021/8318/146

في) سنديك1  خلشفي  حسن   لسيد 

رقم)  لف  لتسشية  لقض1ئية 

في  ش جهة)) 2020/830/5) ملفتشح 

 Creative Morocco Food شركة)

بدال عن  لسيد فؤ د ق1زوز.
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

59

املحكمة االبتدائية بسال
 كتب  لسجل  لتج1ر1

 لف رقم : 13/2122

حس1ب رقم : 51655
إعالن بيع أصل تج1ر1

عدلي  سجل) عقد  بمقت�شى 

 2121 أغسطس) (14 بت1ريخ) ب1لرب1ط 

شركة) بمقتض1ه  شترت  و لذ1 

ذ ت) (AL FATH FOOD SARL AU

 لسجل  لتج1ر1 ب1ملحكمة  البتد ئية)

31145) ن  لب1ئع) (: بسال تحت رقم)

له1  لسيد  يت يشسف  حمد  لح1 ل)

(: سكن1ه) (،A711821 (: رقم) 0 ب.ت.)

تجزئة  لحمد،) (،14 عم1رة) (،5  لرقم)

جميع) تم1رة  زي1د،) ط1رق  بن  ش1رع 

للمحل  ملخصص)  ألصل  لتج1ر1 

ملقهى،) لش قع برقم)34،)ش1رع  شال1)

سال) حي  لفرح،) لقرية،) يشسف،)

(: رقم) ب1لسجل  لتج1ر1  و ملسجل 

.36288

تسجل) فإن  لتعرض1ت  وبذلك 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية) بكت1بة 

ت1ريخ) يبتدئ  ن  أجل  د خل  بسال 

يش 1) (15 في) وينتهي   لنشرة  ألولى 

 ملش لية للنشرة  لث1نية لهذ   إلعالن.

 لنشرة  لث1نية

22 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال
 لف رقم : 7/2122

حس1ب رقم : 48654
 لطرف  ألو0):

رقم بط1قة)  لنج1ر جم01  لدين،)
 لتعريف  لشطنية):)AB22968) غربي)

 لجنسية.
 لطرف  لث1ني):

 PHARMACIE CHIFAA شركة)
(: SALA SARL AU) سيره1  لق1نشني)

 لنج1ر جم01  لدين.
 ألصل  لتج1ر1):)صيدلية.

عبد هللا) ش1رع  شال1  (:  لعنش ن)
سال) (21 عم1رة) ك  4) جمشعة  س)

 لجديدة.
رقم  لسجل  لتج1ر1):)21398.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 
ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 
 (15) ب1لرب1ط إلى غ1ية خمسة عشر)

يش 1  ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

31 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال

 لف رقم : 8/2122

حس1ب رقم : 48653
:)بنعربية هند،)رقم)  لطرف  ألو0)

بط1قة  لتعريف)AB254243) غربية)

 لجنسية.

شركة) (:  لطرف  لث1ني)

 PHARMACIE AL MOHIT SALE

.SARL AU

 سيره1  لق1نشني):)بنعربية هند.

 ألصل  لتج1ر1):)صيدلية.

لشتيسمش سعيد حجي،) (:  لعنش ن)
رقم)1432،)طريق قنيطرة،)سال.

رقم  لسجل  لتج1ر1):)31682.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

بسال إلى غ1ية خمسة عشر)(15))يش 1)

 ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

32 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال

 لف رقم : 9/2122

حس1ب رقم : 48659
 لطرف  ألو0):)رزوق  حس1ن،)رقم)

J216483) غربية) بط1قة  لتعريف)

 لجنسية.

شركة) (:  لطرف  لث1ني)

 PHARMACIE DAR DMANA

.SALE SARL AU

 سيره1  لق1نشني):)رزوق  حس1ن.

 ألصل  لتج1ر1):)صيدلية.

برونش) لشتيسمش  (39 (:  لعنش ن)
وينغ،)ز وية زنقة برك1ن،)سال.

رقم  لسجل  لتج1ر1):)13132.
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بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 

ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 

بسال إلى غ1ية خمسة عشر)(15))يش 1)

 ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

33 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بسال
 لف رقم : 11/2122
حس1ب رقم : 48656

 لطرف  ألو0):
بط1قة) رقم   لن1صر1  حمد،)
AB7883) غربي) (:  لتعريف  لشطنية)

 لجنسية.
 لطرف  لث1ني):

 PHARMACIE LES شركة)
.PYRAMIDES SALE SARL AU

:) لن1صر1)  سيره1  لق1نشني)
 حمد.

 ألصل  لتج1ر1):)صيدلية.
 لعنش ن):)6،)ش1رع  حمد بن عبد)

هللا حي نهضة قرية سال.
)رقم  لسجل  لتج1ر1):)13384.

بمصلحة) وستقبل  لتعرض1ت 
ب1ملحكمة  لتج1رية)  لسجل  لتج1ر1 
بسال إلى غ1ية خمسة عشر)(15))يش 1)

 ن صدور  إلعالن  لث1ني.

 لنشرة  لث1نية
إ ض1ء):)رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أصل تج1ر1

31) 1رس) بمشجب عقد  شثق في)

بشجند ر) ضي1ء) ب1ع  لسيد  (2122

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

A322141)للسيدة زينب  لدبد ) رقم)

.SL9124(لح1 لة للتعريف  لشطنية 

ك1فة  ألصل  لتج1ر1  ملستغل)

بش1رع  كة  لحي  إلد ر1  لعيشن)

RC) ن  لسجل)  21421 رقم) تحت 

1631) ن  لسجل) رقم)  لتحليلي 

 لترتيبتي.

فعلى د ئني  لب1ئع  ملذكشر أعاله أن)
يتقد ش  بتعرض1تهم إلى قسم  لسجل)
 لتج1ر1 ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لعيشن)
 ن ت1ريخ نشر  العالن  ألو0 وينتهي في)
نشر) عشر  ن  ( لخ1 س  (15  ليشم)

 العالن  لث1ني).
 لنشرة  لث1نية

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تج1ر1

 لف  لبيع
حس1ب رقم : 4532

إن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط)
تطبيق1) بأزيال0  ب1ملحكمة  البتد ئية 
83) ن  دونة) ملقتضي1ت  لفصل)
 لتج1رة  لق1نشن رقم)15.95،)يعلن أنه)
بمقت�شى عقد تشثيقي  نجز  ن طرف)
 ألست1ذة أ ل وكيلي،) شثقة ببني  ال0)
ب1ع  لسيد) (،2122 18) 1رس) بت1ريخ)
عزيز بنيشش  لح1 ل لبط1قة  لتعريف)
 لشطنية رقم)I528382،)للسيد ط1رق)
لبط1قة  لتعريف)  يت حدو  لح1 ل 
I467226،) ألصل) رقم)  لشطنية 
 لتج1ر1  لك1ئن بأزيال0،)حي  لشحدة)
تحت) » قهى«) و ملخصص الستغال0)
بهذه) و ملسجل  » قهى  وبر «)  سم)
وذلك) (،14192 رقم) تحت   ملحكمة 

بثمن قدره)151.111)درهم.
بمصلحة) ستقبل  لتعرض1ت 
 لسجل  لتج1ر1 ب1ملحكمة  البتد ئية)
يش 1  ن) (15 بأزيال0 وذلك إلى غ1ية)

صدور هذ   إلعالن.
 لنشرة  لث1نية

عن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
 لف بيع : 2122/12

حس1ب خصش�شي : 11288

تحشيل شخص ذ تي إلى شخص 

 عنش1 بمس1همة عينية

يعلن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط)

أنه) ب1ملحمدية  ب1ملحكمة  البتد ئية 

بت1ريخ) عقد  لتحشيل  ملبرم  بمشجب 

تم تحشيل  لشخص) (2122 فبر ير) (2

 لذ تي إلى شخص  عنش1.

 لشخص  لذ تي):) لسيدة حليمة)
ريفي  لح1 لة للبط1قة  لشطنية رقم)
ب1لسجل) و ملسجلة  (M165524
 9386  لتج1ر1 ب1ملحمدية تحت رقم)
 لك1ئن بإق1 ة  بن رشد درج)8) لط1بق)

2) ملحمدية.
 PHARMACIE(:(1لشخص  ملعنش 
ذ ت) شركة  (RIF MOHAMMEDIA
شريك) ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 
عينية) بمس1همة  رأس  مل01  وحيد،)
ش1رع) درهم،) قره1  (3.111.111  :
سبتة إق1 ة نبيل عم1رة ب  ك1زة رقم)
:) لسيدة حليمة) 4) ملحمدية،) ملسير)

ريفي.
جميع  لتعرض1ت) فإن  وعليه 
يجب أن تقدم إلى كت1بة ضبط هذه)
يش 1  ن) (15 أجل) د خل   ملحكمة 

ت1ريخ صدور  لنشرة  لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

عن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

هند لصفر

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات  
بيع  فت1ح

 لف رقم : 2122/18
حس1ب رقم : 15784

بت1ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ب1عت  لسيدة) (2121 16) 1رس)
 ليكة ملغ1ر1  لح1 لة 0 ب.ت.و رقم)
F192214)ني1بة عن  لسيدتين ه1جر)
شفيق) للسيد  بيهي  وشيم1ء) يت 
رقم) ب.ت.و   0  ملنصشر1  لح1 ل 
 98 برقم) XA59111) ملفت1ح  لك1ئن 
حي  لسالم)2)تيفلت  لخميس1ت بثمن)
في) درهم وحدد ثمن  لكر ء) (91.111

 بلغ)751)درهم للشهر.)
لذلك فإن جميع  لتعرض1ت يجب)
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط  أن تشضع 
أجل) د خل  ب1لخميس1ت   البتد ئية 
يش 1  بتد ء) ن) ((15) خمسة عشر)

ت1ريخ صدور  لنشرة  لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

عن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحشيل أصل تج1ر1  ن شخص ذ تي 

إلى شخص  عتب1ر1
 لف رقم : 2122/18
حس1ب رقم : 31317

في عرفي  ؤرخ  عقد   بمقت�شى 
17)فبر ير)2122)و سجل بت1ريخ)

 MALIKA MALIHI(ق1 ت  لسيدة
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 
بتحشيل  ألصل) (BJ176813 رقم)
 لتج1ر1  ن شخص ذ تي إلى شخص)
 PHARMACIE في  سم)  عتب1ر1 
(: ب) OULED HAMDANE) لك1ئن 
 51-52CENTRE OLD HAMDANE,

.EL JADIDA
(: نش1ط) فيه   ملز و0 

.PHARMACIE
و لكيفية) وذلك حسب  لشروط 

 ملذكشرة في  لعقد.
ب1ملب1لغ) فإن  لتصريح1ت  وعليه 
بكت1بة  لضبط) تقبل   ملستحقة 
ب1ملحكمة  البتد ئية ب1لجديدة د خل)
أجل)15)يش 1  ن ت1ريخ  لنشرة  لث1نية.

 لنشرة  ألولى
 ملشرف على  صلحة  لسجل  لتج1ر1

56 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية ب1لجديدة
إعالن عن تحشيل أصل تج1ر1  ن 

شخص  عتب1ر1 إلى  عنش1
 لف رقم 2122/11
حس1ب رقم 31348

عرفي  ؤرخ) عقد  بمقت�شى 
بت1ريخ و سجل  (2122 6)ين1ير)  في)
رقم) تحت  (2122 14) 1رس)  
ق1م  لسيد) (5705/6150
 BENDAHOU MOHAMED
لبط1قة  لتعريف) FAYCAL) لح1 ل 
بتحشيل) (BE812675 رقم)  لشطنية 
 ألصل  لتج1ر1  ن شخص  عتب1ر1)
شركة) في  سم  شخص  عنش1   إلى 
»LE PRIVE SARL - SARL«) لك1ئن ب)
. 41 Bis AV DES FAR, EL JADIDA :
(: نش1ط) في   ملز و0 

.»RESTAURATEUR A LA CARTE«
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و لكيفية) وذلك حسب  لشروط 
 ملذكشرة في  لعقد.

ب1لديشن) وعليه فإن  لتصريح1ت 
ب1ملحكمة) بكت1بة  لضبط  تقبل 
أجل د خل  ب1لجديدة    البتد ئية 

 15)يش 1  ن ت1ريخ  لنشرة  لث1نية.
 لنشرة  لث1نية

 ملشرف على  صلحة  لسجل  لتج1ر1

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
 لف إشه1ر بيع أصل تج1ر1

رقم : 2122/17
حس1ب خصش�شي رقم : 25158

طلب إشه1ر بيع أصل تج1ر1
حرر) عقد  شثق  بمقت�شى 
ب1لقنيطرة بمكتب  ألست1ذ ع1د0 بر دة)

بت1ريخ)31) 1رس)2122)ب1ع):
 LES HERITIERS DU FEU
 ABDELFATTAH EL HAITAMY
:) جمشعة)  ألصل  لتج1ر1  لك1ئن ب)
و ملستغل) 6) لقنيطرة،) رقم) برك1ن 
 PHARMACIE((كصيدلية تحت  سم
ب1لسجل) و ملقيد  (IBN AL HAITAM

لدى  ملحكمة  البتد ئية)  لتج1ر1 
ب1لقنيطرة تحت رقم)48988)و لذ1 تم)

تقديره ب)1.751.111)درهم.
 JOUAHRI :) لسيدة) لف1ئدة)
 HAFSA MAROCAINE CIN

.G419547
أعاله) د ئني  لب1ئع  ملذكشر  فعلى 
أن يتقد ش  بتعرضهم لدى  ملحكمة)
أجل) د خل  ب1لقنيطرة   البتد ئية 
يش 1  بتد ء) ن) ((15) خمسة عشر)
ت1ريخ  لنشرة  لث1نية طبق1 للفصل)84 

 ن  دونة  لتج1رة.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس  صلحة كت1بة  لضبط

41 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
 لف  لتنفيذ رقم : 
2121/6111/6193

بيع نصيب ب1ملز د  لعلني
كت1بة  لضبط) رئيس  يعلن 
بتم1رة  ن) ب1ملحكمة  البتد ئية 
بت1ريخ سيقع  ب1ملز د  لعلني   بيع1 
15)يشليش)2122)على  لس1عة  لع1شرة)
صب1ح1 بق1عة  لبيشع1ت رقم)4)بمقر)

لنصيب  ملحجشرة) هذه  ملحكمة 

»كدية  لشك«)  ن  لعق1ر  ملسمى)

 38/125313 ذ1  لرسم  لعق1ر1)

و ملتش جد بدو ر  ملن1صير أوالد  كنشن)

 لشاللدة تم1رة.

زكطة) لف1ئدة  لسيد  حمد 

 لح1جر على  لسيدة  حجشبة زكطة.

بمكتب)  لج1عل  حل  ملخ1برة 

 ألست1ذ  لشرق1و1  ملعط1و1  ملح1 ي)

بهيئة  لرب1ط.

لبيع) حدد  لثمن  الفتت1حي  وقد 

 لعق1ر ب1ملز د  لعلني في حدود نصيب)

 1.415.511 في  بلغ) عليه1   ملحجشر 

عليه  ملز د) رس1  يؤد1  ن  درهم،)

لف1ئدة) (%3 زي1دة) ن1جز   ع   لثمن 

 لخزينة  لع1 ة.

وقد ك1ن أعلى عرض قدم بت1ريخ)

 1.912.163,64 هش) (2122 ين1ير) (21

درهم.

وعلى  لر غبين في  ملش1ركة في  ملز د)

 لحضشر في  ليشم و لس1عة  ملحددين)

بمقر  ملحكمة  البتد ئية لذلك 

بتم1رة وللمزيد  ن  ملعلش 1ت يمكن) (
حيث) بمكتب  لتنفيذ   التص01 

يشجب  لف  إلجر ء ت.
عن رئيس كت1بة  لضبط

36

محكمة االستئناف بفاس
 لخص  لحكم أو  لقر ر

 لف جن1ئي رقم : 2122/2619/435
 إلسم  لع1ئلي):)فرج

جبر ن  بن) (:  السم  لشخ�شي)
بنت) وأ ه  لسعدية  عبد  لش حد،)
يشنيش) (19 بت1ريخ)  لجياللي،) ملشلشد 
 8 برقم) ب1لرب1ط،) لس1كن  (1993
حي كيش لشد ية  لرب1ط حكم عليه)
طرف) 2122) ن  فبر ير) (14 بت1ريخ)
غرفة  لجن1ي1ت بف1س  ن أجل جن1ية)
و لعنف) ب1لتعدد   لسرقة  ملشصشفة 

و لتهديد.
وبمع1قبته عن ذلك بأربع سنش ت)
حبس1 ن1فذ  وتحميله  لص1ئر و إلجب1ر)

في  ألدنى.
 لرئيس

 مثل  لني1بة  لع1 ة
ك1تب  لضبط

14
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
 ديرية  لشؤون  لقروية

 ملشضشع :  لتحديد  إلد ر1
رقم 943

 ملرجع :  ملرسشم رقم 241.21.2
 لص1در في 15 أبريل 2121

إن  حضر تحديد  لعق1ر  ملدعش)
» لحرشة«،) لذ1 تم تحديده في  سم)
» لروسييش«،)  لجم1ع1ت  لساللية)
قد تم وضعه بمقر قي1دة جبل  لحبيب)
وكذ  ب1ملح1فظة على) بإقليم تطش ن،)
و صلحة  ملسح)  أل الك  لعق1رية 
 لعق1ر1 تطش ن،)حيث يمكن لكل  ن)

يعنيه  أل ر  الطالع عليه.
9) ن) و ستن1د  ملقتضي1ت  مل1دة)
 لق1نشن رقم)63.17) ملتعلق ب1لتحديد)
 إلد ر1 ألر �شي  لجم1ع1ت  لساللية)
فإن أجل  لتعرض على هذ   لتحديد)
أشهر) ((3) ثالثة) في   إلد ر1  حدد 
2122)ت1ريخ نشر) (11 (11  بتد ء) ن)

هذ   إلعالن ب1لجريدة  لرسمية.
أن  لتعرض) إلى  وتجدر  إلش1رة 
على  لتحديد  إلد ر1 يجب تقديمه)
بصفة حصرية أ 1م  لسلطة  ملحلية)
وذلك إلى غ1ية  قي1دة جبل  لحبيب،)

9)أغسطس)2122.
 11 و ستن1د  إلى  قتضي1ت  مل1دة)
إليه) 63.17) ملش1ر   ن  لق1نشن رقم)
أعاله يجب على كل  تعرض أن يشدع)
لدى  ملح1فظة على  أل الك  لعق1رية)
لتأكيد) للتحفيظ  بتطش ن  طلب1 
تعرضه،)وذلك د خل ثالثة)(3))أشهر)
بعد  نصر م أجل تقديم  لتعرض1ت)

أ1 قبل)7)نشفمبر)2122.
1

وز رة  لد خلية
 ديرية  لشؤون  لقروية

 ملشضشع :  لتحديد  إلد ر1
رقم 946

 ملرجع :  ملرسشم رقم 285.21.2
 لص1در في 15 أبريل 2121

إن  حضر تحديد  لعق1ر  ملدعش)

» لح1رش«،) لذ1 تم تحديده في  سم)
» شق1ريش«،)  لجم1ع1ت  لساللية)
يدر) بني  قي1دة  بمقر  وضعه  تم  قد 
وكذ  ب1ملح1فظة على) بإقليم تطش ن،)
و صلحة  ملسح)  أل الك  لعق1رية 
 لعق1ر1 تطش ن،)حيث يمكن لكل  ن)

يعنيه  أل ر  الطالع عليه.
9) ن) و ستن1د  ملقتضي1ت  مل1دة)
 لق1نشن رقم)63.17) ملتعلق ب1لتحديد)
 إلد ر1 ألر �شي  لجم1ع1ت  لساللية)
فإن أجل  لتعرض على هذ   لتحديد)
أشهر) ((3) ثالثة) في   إلد ر1  حدد 
2122)ت1ريخ نشر) (11 (11  بتد ء) ن)

هذ   إلعالن ب1لجريدة  لرسمية.
أن  لتعرض) إلى  وتجدر  إلش1رة 
على  لتحديد  إلد ر1 يجب تقديمه)
بصفة حصرية أ 1م  لسلطة  ملحلية)
غ1ية إلى  وذلك  يدر،) بني   قي1دة 

9)أغسطس)2122.
 11 و ستن1د  إلى  قتضي1ت  مل1دة)
إليه) 63.17) ملش1ر   ن  لق1نشن رقم)
أعاله يجب على كل  تعرض أن يشدع)
لدى  ملح1فظة على  أل الك  لعق1رية)
لتأكيد) للتحفيظ  بتطش ن  طلب1 
تعرضه،)وذلك د خل ثالثة)(3))أشهر)
بعد  نصر م أجل تقديم  لتعرض1ت)

أ1 قبل)7)نشفمبر)2122.
2

وز رة  لد خلية
 ديرية  لشؤون  لقروية

 ملشضشع :  لتحديد  إلد ر1
رقم 948

 ملرجع :  ملرسشم رقم 282.21.2
 لص1در في 15 أبريل 2121

إن  حضر تحديد  لعق1ر  ملدعش)
»عين  سع1دن،) ملالعب«،) لذ1 تم)
تحديده في  سم  لجم1ع1ت  لساللية)
بمقر) وضعه  تم  قد  » لزغ1 رة«،)
وكذ ) تطش ن،) بإقليم  يدر  بني  قي1دة 
على  أل الك  لعق1رية) ب1ملح1فظة 
تطش ن،) و صلحة  ملسح  لعق1ر1 
يعنيه  أل ر) لكل  ن  يمكن  حيث 

 الطالع عليه.
9) ن) و ستن1د  ملقتضي1ت  مل1دة)
 لق1نشن رقم)63.17) ملتعلق ب1لتحديد)
 إلد ر1 ألر �شي  لجم1ع1ت  لساللية)
فإن أجل  لتعرض على هذ   لتحديد)
أشهر) ((3) ثالثة) في   إلد ر1  حدد 
2122)ت1ريخ نشر) (11 (11  بتد ء) ن)

هذ   إلعالن ب1لجريدة  لرسمية.
أن  لتعرض) إلى  وتجدر  إلش1رة 
على  لتحديد  إلد ر1 يجب تقديمه)
بصفة حصرية أ 1م  لسلطة  ملحلية)
غ1ية إلى  وذلك  يدر،) بني   قي1دة 

9)أغسطس)2122.
 11 و ستن1د  إلى  قتضي1ت  مل1دة)
إليه) 63.17) ملش1ر   ن  لق1نشن رقم)
أعاله يجب على كل  تعرض أن يشدع)
لدى  ملح1فظة على  أل الك  لعق1رية)
لتأكيد) للتحفيظ  بتطش ن  طلب1 
تعرضه،)وذلك د خل ثالثة)(3))أشهر)
بعد  نصر م أجل تقديم  لتعرض1ت)

أ1 قبل)7)نشفمبر)2122.
3

وز رة  لد خلية
 ديرية  لشؤون  لقروية

 ملشضشع :  لتحديد  إلد ر1
رقم 951

 ملرجع :  ملرسشم رقم 279.21.2
 لص1در في 15 أبريل 2121

إن  حضر تحديد  لعق1ر  ملدعش)
تمنشحة،) ب1ب  لريح،) »بشزيدش،)
ت1شت  لدويرة،) عين حمرة،)   ك1ز،)
 رج  لكز ر،) رج  لكبير،) لطه1ر)
طرف  نمسرين،) زيطة،) بشليلة،)
جرجيرة،) كرن  مل01،) عين  ملر حن،)
كرة  لكبش،) لدمل1ن) حجر  نقشب،)
ت1ركرة«،) لذ1 تم) صحن   لخر زين،)
تحديده في  سم  لجم1ع1ت  لساللية)
»ت1فروت«،)قد تم وضعه بمقر قي1دة)
وكذ ) تطش ن،) بإقليم  جبل  لحبيب 
على  أل الك  لعق1رية) ب1ملح1فظة 
تطش ن،) و صلحة  ملسح  لعق1ر1 
يعنيه  أل ر) لكل  ن  يمكن  حيث 

 الطالع عليه.
9) ن) و ستن1د  ملقتضي1ت  مل1دة)
 لق1نشن رقم)63.17) ملتعلق ب1لتحديد)
 إلد ر1 ألر �شي  لجم1ع1ت  لساللية)
فإن أجل  لتعرض على هذ   لتحديد)
أشهر) ((3) ثالثة) في   إلد ر1  حدد 
2122)ت1ريخ نشر) (11 (11  بتد ء) ن)

هذ   إلعالن ب1لجريدة  لرسمية.
أن  لتعرض) إلى  وتجدر  إلش1رة 
على  لتحديد  إلد ر1 يجب تقديمه)
بصفة حصرية أ 1م  لسلطة  ملحلية)
وذلك إلى غ1ية  قي1دة جبل  لحبيب،)

9)أغسطس)2122.
 11 و ستن1د  إلى  قتضي1ت  مل1دة)
إليه) 63.17) ملش1ر   ن  لق1نشن رقم)
أعاله يجب على كل  تعرض أن يشدع)
لدى  ملح1فظة على  أل الك  لعق1رية)
لتأكيد) للتحفيظ  بتطش ن  طلب1 
تعرضه،)وذلك د خل ثالثة)(3))أشهر)
بعد  نصر م أجل تقديم  لتعرض1ت)

أ1 قبل)7)نشفمبر)2122.
4

وكالة الحوض املائي لسبو
 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 
أبريل) (14 بت1ريخ) ح.ج2022/674)
على  لعق1ر) سيجر1  2122) لذ1 
 ملسمى ري1ض  لنخيل)51)ذ1  لرسم)
7/180242) ملتش جد)) عدد)  لعق1ر1 
س1يس  مللحقة  إلد رية) بمق1طعة 
ف1س،) بتد ء) ن) إقليم   لزرهشن،)
(11 (12 إلى غ1ية) (2122 (11 (2 ت1ريخ)
شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122
وجلب  مل1ء)) ثقب  بإنج1ز   لترخيص 
 نه  ن أجل سقي  س1حته)1,1181 
هكت1ر  لف1ئدة  لسيدة بنط1 1 سه1م)
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

. CB85718
 8
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (13 بت1ريخ) ح.ج2022/659)

على  لعق1ر) سيجر1  2122) لذ1 

ذ1  لرسم) (3-1 حسنية)  ملسمى 

41/63807) ملتش جد) عدد)  لعق1ر1 

سيد1) كندر،) ( ب1لجم1عة  لتر بية)

صفرو،) صفرو،إقليم   خي1ر،د ئرة 

 بتد ء) ن ت1ريخ)2) 11)2122)إلى غ1ية)

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (12

 شروع  لترخيص بإنج1ز ثقب وجلب)

سقي  س1حة) أجل  ) نه  ن   مل1ء)

غنضشر) لف1ئدة  لسيد  هكت1ر ت  (5

لبط1قة  لتعريف)  لجاللي  لح1 ل 

. H5212(لشطنية 

9 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (13 بت1ريخ) ح.ج2022/677)

على  لعق1ر) سيجر1  2122) لذ1 

 ملسمى  ولح1ج)1)ذ1  لرسم  لعق1ر1)

عدد)05/49839)) ملتش جد ب1لجم1عة)

،د ئرة) جحجشح،) سبت   لتر بية 

إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن) أكشر 1،)

(11 16 إلى غ1ية) (2122 (11 (6 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

) نه)  لترخيص بحفر بئر وجلب  مل1ء)

هكت1ر ت) (5 أجل سقي  س1حة)  ن 

عبد  لق1در) و لح1ج  لف1ئدة  لسيد 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية) (  لح1 ل)

. D141469

10 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (13 بت1ريخ) ح.ج2022/679)

على  لعق1ر) سيجر1  2122) لذ1 

ذ1  لرسم  لعق1ر1) (4  ملسمى  حمد)

عدد)67/25879) ملتش جد ب1لجم1عة)

أكشر 1،) يغرم،د ئرة  آيت   لتر بية 

 6 ت1ريخ) إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن 

 2122 (11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

) نه  ن أجل) بحفر بئر وجلب  مل1ء)

وإرو ء) مل1شية)  إلستعم01  ملنزلي 

لف1ئدة) هكت1ر   (1,11 وسقي  س1حة)

لبط1قة) جم01  لح1 ل  يدير   لسيد 

.D611429(لتعريف  لشطنية 

11

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

2022/4695)بت1ريخ))18)أبريل)2122 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق1ر1) علش ني  بالد 

عدد)05/33503) ملتش جد ب1لجم1عة)

أحش ز) د ئرة   لتر بية  لدخيسة،)

إقليم  كن1س،) بتد ء) ن)  كن1س،)

(11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 (6 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

) نه)  لترخيص بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء)

هكت1ر ) (1,46  ن أجل سقي  س1حة)

ف1طمة  لعلش ني) لف1ئدة  لسيدة 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 لة 

 .D843356

15 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (19 بت1ريخ) ح.ج/2022/400)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

شه1دة  د رية) ذ1   ملسمى  لتيرست 

123/2022) ملتش جد ب1لجم1عة) رقم)

 لتر بية  ج1ط،)د ئرة  حش ز  كن1س،)

ت1ريخ  إقليم  كن1س،) بتد ء) ن 

9) 11)2122)إلى غ1ية)18) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

سقي  س1حة)2.5849)هكت1ر  لف1ئدة)

و ن  عه) حسن  جعف1ر1   لسيد 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.D123161(رقم

16

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (19 بت1ريخ) ح.ج/2022/3042)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

 ملسمى د سشلي)1)ذ1  لرسم  لعق1ر1)

عدد)05/170808)) ملتش جد ب1لجم1عة)

 لتر بية  مله1ية،)د ئرة  حش ز  كن1س،)

ت1ريخ  إقليم  كن1س،) بتد ء) ن 

9) 11)2122)إلى غ1ية)18) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

و رو ء) مل1شية)  الستعم01  ملنزلي 

لف1ئدة) هكت1ر   (5 وسقي  س1حة)

 لسيد  لدسشلي  حمد يشنس  لح1 ل)

رقم) لبط1قة  لتعريف  لشطنية 

.C29919

17

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (18 بت1ريخ) ح.ج/2022/698)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

عقد) ذ1  سعيد  ر بحة   ملسمى 

 221 ص) (271 بعدد) ض  شر ء)

سيد1) ب1لجم1عة  لتر بية   ملتش جد 

عد1،) سيد1  قي1دة   ملخفي،)

ت1ريخ  إقليم  فر ن،) بتد ء) ن 

16) 11)2122)إلى غ1ية)25) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

وإرو ء) مل1شية)  الستعم01  ملنزلي 

هكت1ر ت) (3.2491 و لسقي  س1حة)

وجطيطي  سعيد) لف1ئدة  لسيد 

لبط1قة  لتعريف) و ن  عه  لح1 ل 

.D213891(لشطنية رقم 

18

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل) (18 بت1ريخ) ح.ج/2022/697)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

 ملسمى بشمله1زير ذ1 نسخة رسم شر ء)

 صله  ضمن تحت رقم)785)صحيفة)

ب1لجم1عة  لتر بية) 517) ملتش جد 

 تزكيت،))إقليم  فر ن،) بتد ء) ن ت1ريخ

(11 (25 غ1ية) إلى  (2122 (11 (16

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

وجلب  مل1ء) ثقب  بإنج1ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س1حة)3.1596 

ي1 نة) لف1ئدة  لسيدة  هكت1ر ت 

لبط1قة) وعلي  وك1ن  لح1 ل  قسش 

و) (DB17163  لتعريف  لشطنية رقم)

.D251791

19



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122)الجريدة الرسمية   8590

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

 18 بت1ريخ) ح.ج/2022/681)

على) سيجرى  2122) لذ1  أبريل)

ذ1) قرب  ملقطيعة   لعق1ر  ملسمى 

 16/48009 عدد)  لرسم  لعق1ر1 

عين) ب1لجم1عة  لتر بية   ملتش جد 

إقليم) تيفلت  د ئرة  (  لجشهرة،)

ت1ريخ   لخميس1ت،) بتد ء) ن 

6) 11)2122)إلى غ1ية)16) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

لف1ئدة) هكت1ر   (1.68 سقي  س1حة)

لبط1قة) عمر  لح1 ل  ف1ئز   لسيد 

.G25518(لتعريف  لشطنية رقم 

20

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

(،2122 18) بريل) بت1ريخ) (2022/682

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

سعيد  ستخرج  ن  مللك)  لك 

 الصلي  ملسمى ظهر عدو  ذ1  ملطلب)

رقم)16/14480،) ملتش جد ب1لجم1عة)

د ئرة) عبد  لرز ق،) سيد1   لتر بية 

تيفلت،) قليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (15 2122) لى غ1ية) (11 (6 ت1ريخ)

بحث علني في ش1ن  شروع) (،2122

 لترخيص ب1نج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،)

 1.6735 سقي  س1حة)  ن  جل 

) هريمش) لف1ئدة  لسيد(ة)) هكت1ر  

لبط1قة  لتعريف) سعيد  لح1 ل 

.XA18632(لشطنية رقم 

21

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

(،2122 18) بريل) بت1ريخ) (2022/692

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1    ريسطة 

ب1لجم1عة) 81/15112،) ملتش جد 

د ئرة) عبد  لرز ق،) سيد1   لتر بية 

تيفلت،) قليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (15 2122) لى غ1ية) (11 (6 ت1ريخ)

بحث علني في ش1ن  شروع) (،2122

وجلب  مل1ء) بئر  ب1نج1ز   لترخيص 

 1.67 سقي  س1حة)  نه،) ن  جل 

هكت1ر  لف1ئدة  لسيد(ة))جبر ن خليل)

لبط1قة  لتعريف) و ن  عه  لح1 ل 

.CB176583(لشطنية رقم 

22

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

(،2122 18) بريل) بت1ريخ) (2022/693

على  لعق1ر  ملسمى))) سيجر1   لذ1 

ذ1  لكية) سهب  لبط1ين  فد ن 

ب1لجم1عة) 139،) ملتش جد  ض بعدد)

د ئرة)  لتر بية سيد1 عال0  ملصدر،)

 لخميس1ت،) قليم  لخميس1ت،)

2122) لى) (11 (6 ت1ريخ)  بتد ء) ن 

بحث علني في) (،2122 (11 (15 غ1ية)

بئر) ب1نج1ز  ش1ن  شروع  لترخيص 

وجلب  مل1ء) نه،) ن  جل  الستعم01)

 ملنزلي وسقي  س1حة)1.4171)هكت1ر )

لف1ئدة  لسيد(ة)) عليش ت  حمد))

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.SH24531(رقم

23

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

(،2122 18) بريل) بت1ريخ) (2022/687

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1   لر ل 

ب1لجم1عة) 81/14680،) ملتش جد 

د ئرة) علي  ولحسن،)  لتر بية  يت 

تيفلت،) قليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (15 2122) لى غ1ية) (11 (6 ت1ريخ)

بحث علني في ش1ن  شروع) (،2122

 لترخيص ب1نج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،)

 1.3191 سقي  س1حة)  ن  جل 

)بق1لة عزيز) هكت1ر  لف1ئدة  لسيد(ة))

لبط1قة  لتعريف) و ن  عه  لح1 ل 

.G115934(لشطنية رقم 

24

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

2122،) لذ1) 18) بريل) بت1ريخ) (686

فد ن) على  لعق1ر  ملسمى  سيجر1 

(،173  لش د ذ1 نظير شر ء)ض برقم)

سيد1) ب1لجم1عة  لتر بية   ملتش جد 

د ئرة  لخميس1ت،) عال0  ملصدر،)

 قليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن ت1ريخ)6 

(،2122 (11 (16 2122) لى غ1ية) (11 

بحث علني في ش1ن  شروع  لترخيص)

ب1نج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،) ن  جل)

هكت1ر ) ( (1.7831 سقي  س1حة)

) حمد  لحمد ني) لف1ئدة  لسيد(ة))

و لسيدة  ريم زيدوح)) لح1 ل لبط1قة)

 لتعريف  لشطنية رقم)AB263887)و)

.AA22516

25

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/685

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

»فد ن  له1 ة)2«)ذ1  لرسم  لعق1ر1)

16/70198) ملتش جد ب1لجم1عة) رقم)

د ئرة)  لتر بية سيد1 عال0  ملصدر،)

إقليم  لخميس1ت،)  لخميس1ت،)

 بتد ء) ن ت1ريخ)6) 11)2122)إلى غ1ية)

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (16

وجلب) بئر  بإنج1ز   شروع  لترخيص 

سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه  ن 

1,4811)هكت1ر  لف1ئدة  لسيد بلشقر)

لبط1قة) عبد  لحفيظ،) لح1 ل 

.AD3311(لتعريف  لشطنية 

26

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/684 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق1ر1) در وة«) »عين 

81/11267) ملتش جد ب1لجم1عة) رقم)

د ئرة) علي  ولحسن،)  لتر بية  يت 

تيفلت،)إقليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 (6 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

 لترخيص بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه)

هكت1ر ) (1,75  ن أجل سقي  س1حة)

عبد  ملجيد،) بن1و1  لف1ئدة  لسيد 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.B635955

27 
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/683 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم) عين  در وة«) »فد ن 

81/11294) ملتش جد) رقم)  لعق1ر1 

ب1لجم1عة  لتر بية  يت علي  ولحسن،)

إقليم  لخميس1ت،) تيفلت،) د ئرة 

 بتد ء) ن ت1ريخ)6) 11)2122)إلى غ1ية)

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (16

وجلب) بئر  بإنج1ز   شروع  لترخيص 

سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه  ن 

هكت1ر  لف1ئدة  لسيد بن1ني) (1,6716

لبط1قة  لتعريف)  حمد،) لح1 ل 

.A116747(لشطنية 

28

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/691 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق1ر1) »عين  لعي1�شي«)

16/48405) ملتش جد ب1لجم1عة) رقم)

د ئرة) علي  ولحسن،)  لتر بية  يت 

تيفلت،)إقليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 (6 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

 لترخيص بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه)

وسقي) أجل  الستعم01  ملنزلي   ن 

هكت1ر  لف1ئدة  لسيد) (1,38  س1حة)

لبط1قة)  لب1هي  حمد،) لح1 ل 

.K98471(لتعريف  لشطنية 

29

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/690

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

بعدد) ض  شر ء) ذ1  »لبشيرة«)

ب1لجم1عة  لتر بية) 291) ملتش جد 

إقليم) تيفلت،) د ئرة   ق1م  لطلبة،)

(11 (6  لخميس1ت،) بتد ء) ن ت1ريخ)

2122)بحث) (11 (16 إلى غ1ية) (2122

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه  ن أجل)

لف1ئدة) هكت1ر   (1,31 سقي  س1حة)

 لسيد برحش حميد،) لح1 ل لبط1قة)

.A76152(لتعريف  لشطنية 

30

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/689

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

ذ1  لرسم  لعق1ر1) »ت1غرست«)

81/11258) ملتش جد ب1لجم1عة) رقم)

د ئرة) عبد  لرز ق،) سيد1   لتر بية 

تيفلت،)إقليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن)

(11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 (6 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

 لترخيص بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه)

 2,6851 سقي  س1حة) أجل   ن 

هكت1ر  لف1ئدة  لسيد لحي1ني سعيد،)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.AD43142

31

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/688

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

شر ء) ذ1  ظهر  لج1 ع«) »فد ن 

368) ملتش جد) ص) (362 بعدد) ص 

عال0) سيد1  ب1لجم1عة  لتر بية 

إقليم) د ئرة  لخميس1ت،)  ملصدر،)

(11 (6  لخميس1ت،) بتد ء) ن ت1ريخ)

2122)بحث) (11 (16 إلى غ1ية) (2122

علني في شأن  شروع  لترخيص بإنج1ز)

سقي) أجل  وجلب  مل1ء) نه  ن  بئر 

هكت1ر  لف1ئدة  لسيد) (1,31  س1حة)

لبط1قة)  لغنيمي  لعربي،) لح1 ل 

.A367731(لتعريف  لشطنية 

32

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (21 بت1ريخ) (2022/712

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

ليبشبلي  شضشع  لرسم  لعق1ر1)

رقم)K/1341)ذ1 شه1دة إد رية رقم)

ب1لجم1عة) 1270/2021) ملتش جد 

عين) د ئرة  هللا،) حرز  آيت   لتر بية 

إقليم  لح1جب،) بتد ء) ت1وجد ت،)

غ1ية) إلى  (2121 (11 (9 ت1ريخ)  ن 

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (18

 شروع  لترخيص بإنج1ز ثقب وجلب)

سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه،) ن 

هكت1ر لف1ئدة  لسيدة  ينة) (1,5541

لبط1قة  لتعريف) نجيب  لح1 ل 

.M177136(لشطنية 

42

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (19 بت1ريخ) (2022/700

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1  (1 سال ي)

ب1لجم1عة) 67/3827) ملتش جد 

أكشر 1،) د ئرة  يعزم،)  لتر بية  يت 

ت1ريخ  إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن 

(11 (18 غ1ية) إلى  (2121 (11 (9

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

 لترخيص بحفر بئر وجلب  مل1ء) نه،)

هكت1ر ت) (5 أجل سقي  س1حة)  ن 

سال ي) لف1ئدة  لسيد  لحسين 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.D168149

43

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (19 بت1ريخ) (2022/702

على  لعق1ر  ملسمى) سيجر1   لذ1 

رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1  ي1سين 

ب1لجم1عة) 67/11421) ملتش جد 

أكشر 1،) د ئرة  جير1،) ر س   لتر بية 

ت1ريخ  إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن 

9) 11)2121)إلى غ1ية)18) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بحفر بئر وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

1,7811)هكت1ر لف1ئدة) سقي  س1حة)

 لسيد  سم1عيل  بش  رو ن ينشب عن)

أبن1ئه  لق1صرين يمنى أبش أبش  رو ن)

لبط1قة) وي1سين  بش  رو ن  لح1 ل 

.D631426(لتعريف  لشطنية 

44
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (19 بت1ريخ) (2022/701

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1  »سعيد«)

ب1لجم1عة) 67/26164) ملتش جد 

سبع) ب1ششية  عيشن،) سبع   لتر بية 

إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن) عيشن،)

(11 (18 إلى غ1ية) (2122 (11 (5 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

بئر وجلب  مل1ء) نه)  لترخيص بحفر 

هكت1ر ت) (2 أجل سقي  س1حة)  ن 

لف1ئدة  لسيد بنديد1 سعيد،) لح1 ل)

.D311219(لبط1قة  لتعريف  لشطنية

45

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (19 بت1ريخ) (2022/699 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

»فضل هللا«) شضشع  لرسم  لعق1ر1)

بت1ريخ) ذ1 عقد كر ء) (54/6263 رقم)

ب1لجم1عة) 2122) ملتش جد  أبريل) (4

 لتر بية  لغش ز1،)د ئرة قرية))ب1  حمد،)

إقليم ت1ون1ت،) بتد ء) ن ت1ريخ)9) 11)

2122)بحث) (11 (18 إلى غ1ية) (2122

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه  ن أجل)

وسقي  س1حة)  الستعم01  ملنزلي 

 STE NK هكت1ر  لف1ئدة شركة) (1,51

PLASTIC)في شخص  مثله1  لق1نشني)

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.C655177

46 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (18 بت1ريخ) (2022/696 

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

بيع  ص1دق) عقد  ذ1  » لفد ن«)

عليه بت1ريخ)23)أبريل)2121) ملتش جد)

د ئرة) بشع1د0،) ب1لجم1عة  لتر بية 

ت1ون1ت،) بتد ء) ن) إقليم  ت1ون1ت،)

(11 (18 إلى غ1ية) (2122 (11 (9 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

وجلب  مل1ء) ثقب  بإنج1ز   لترخيص 

 نه  ن أجل  الستعم01  ملنزلي وإرو ء)

 مل1شية لف1ئدة  لسيد  حمد  لطهر1)

و ن  عه،) لح1 ل لبط1قة  لتعريف)

.ZT117181(لشطنية 

47

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (21 بت1ريخ) (2022/715

 لذ1 سيجرى على  لعق1ر ت  ملسم1ة)

 46-52-53-127-128 » يت  يمشن«)

 K/17900 رقم) شه1دة  مللكية  ذ1 

ذ1) و ر ل  وتر يلت  و يت  لر ل 

عقشد شر ء) ضمنة بعدد)413)ورقم)

ب1لجم1عة) 71) ملتش جدة  ورقم) (217

قي1دة  ركالون،) بن صميم،)  لتر بية 

 17 ت1ريخ) إقليم  فر ن،) بتد ء) ن 

 2122 (11 (27 إلى غ1ية) (2122 (11 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل1ء) نه،) ن) ثقب  بإنج1ز 

 جل سقي  س1حة)4,9231)هكت1ر ت)

لف1ئدة  لسيد رحيش1  دهبي  لح1 ل)

.A85 569(لبط1قة  لتعريف  لشطنية
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (21 بت1ريخ) (2022/704

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

»سيد1  حمد  لشريف«)ذ1  طلب)

81/4375) ملتش جد) رقم)  لتحفيظ 

عين  لجشهرة،)) ب1لجم1عة  لتر بية 

إقليم  لخميس1ت،) تيفلت،) د ئرة 

 بتد ء) ن ت1ريخ)9) 11)2122)إلى غ1ية)

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (18

وجلب) بئر  بإنج1ز   شروع  لترخيص 

سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه،) ن 

ص1بيق) لف1ئدة  لسيد  هكت1ر   (1,41

لبط1قة  لتعريف) زينب  لح1 ل 

.A611119(لشطنية 
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة)) قر ر  بمشجب 

 وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش رقم ح.ج)

 2122 أبريل) (21 بت1ريخ) (2022/705

على  لعق1ر  ملسمى) سيجرى   لذ1 

»فد ن �شي رزوق«)ذ1 عقد شر ء)ض)

19) ملتش جد ب1لجم1عة) 17)ص) بعدد)

 لتر بية  يت يدين،)د ئرة  لخميس1ت،)

ت1ريخ  إقليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن 

9) 11)2122)إلى غ1ية)18) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز بئر وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

سقي  س1حة)1,2171)هكت1ر  لف1ئدة)

 لسيد ح1جي حكيمة  لح1 ل لبط1قة)

.X57645(لتعريف  لشطنية 
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/708)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

ذ1  لرسم) »فد ن  لحرش«)  ملسمى)

16/41679) ملتش جد) رقم)  لعق1ر1 

ب1لجم1عة  لتر بية  جمع  لطلبة،)

د ئرة  لخميس1ت،)إقليم  لخميس1ت،)

 بتد ء) ن ت1ريخ)9) 11)2122)إلى غ1ية)

في شأن) بحث علني  (2122 (11 (18

وجلب) بئر  بإنج1ز   شروع  لترخيص 

سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه،) ن 

وريط) لف1ئدة  لسيدة  هكت1ر   (1,17

لبط1قة  لتعريف) ف1طمة  لح1 لة 

X98159)أص1لة عن نفسه1)  لشطنية)

كنزة) بن1ته1  لق1صر ت  عن  وني1بة 

وسيم1ن) وي1سمين  حزون   حزون 

 حزون.
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/709)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

 ملسمى)»  ليل)2«)ذ1 شه1دة  مللكية)

ب1لجم1عة) R/7918) ملتش جد  رقم)

 لتر بية عين  لجشهرة،)د ئرة تيفلت،)

ت1ريخ) إقليم  لخميس1ت،) بتد ء) ن 

9) 11)2122)إلى غ1ية)18) 11)2122 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)

سقي  س1حة)2,6193)هكت1ر  لف1ئدة)

 STE ALINA AGRO« SARL«(شركة

في شخص  مثله1  لق1نشني.

52



8593 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 
أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/706)
على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 
 ملسمى)»عقبة ملستش1 حشزت  لغزة«)
 517 برقم) ضمن  شر ء) عقد  ذ1 
ب1لجم1عة) 432) ملتش جد  صحيفة)
هللا  لخي1ط،) عبد  سيد1   لتر بية 
إقليم  كن1س،) بتد ء) د ئرة زرهشن،)
غ1ية) إلى  (2122 (11 (9 ت1ريخ)  ن 
في شأن) بحث علني  (2122 (11 (18
وجلب) بئر  بإنج1ز   شروع  لترخيص 
سقي  س1حة) أجل   مل1ء) نه،) ن 
1,6369)هكت1ر  لف1ئدة  لسيد  حمد)
لبط1قة  لتعريف)  لرف1عي  لح1 ل 

.D221669(لشطنية 
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 
أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/710)
على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 
ذ1  لرسم) (»2 »بشلشف1ر)  ملسمى)
 لعق1ر1 رقم)27/33428)و»بشلشف1ر)
رقم) ذ1  لرسم  لعق1ر1  (»3
ب1لجم1عة) 27/33429) ملتش جدين 
أكلمشس،) د ئرة   لتر بية  لحم1م،)

 9 ت1ريخ) خنيفرة،) بتد ء) ن  إقليم 

 2122 (11 (18 إلى غ1ية) (2122 (11 

بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)

وجلب  مل1ء) نه،) ن) ثقب  بإنج1ز 

هكت1ر ) (2,7315 أجل سقي  س1حة)

عبد  له1د1) بشز هير  لف1ئدة  لسيد 

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.V158314
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/711)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

ذ1  لرسم) (»1 »سهب لغنم)  ملسمى)

57/21795) ملتش جد) رقم)  لعق1ر1 

قي1دة) ب1لجم1عة  لتر بية ض1ية عش ،)

إقليم  فر ن،) بتد ء) ن) ض1ية عش ،)

ت1ريخ)16) 11)2122)إلى غ1ية)26) 11)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

وجلب  مل1ء) ثقب  بإنج1ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س1حة)1,1611 

ه1شم) علش1  لف1ئدة  لسيد  هكت1ر  

لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.UA9846
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 
أبريل) (18 بت1ريخ) ح.ج/2022/680)
على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 
عقد) ذ ت  فالحية«) » رض   ملسمى)
 1981 يشنيش) (17 بت1ريخ) بيع  حرر 
 17 بت1ريخ) بيع  ملحرر  عقد  و لحق 
ب1لجم1عة) 1981) ملتش جد  يشنيش)
د ئرة  لح1جب،) إقد ر،)  لتر بية 
 6 ت1ريخ) إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن 
 2122 (11 (16 إلى غ1ية) (2122 (11 
بحث علني في شأن  شروع  لترخيص)
بإنج1ز ثقب وجلب  مل1ء) نه،) ن أجل)
لف1ئدة) هكت1ر   (1,91 سقي  س1حة)
 لسيد  لعمر1  لعلش1  شال1   حمد)
لبط1قة  لتعريف  لشطنية)  لح1 ل 

.A47935
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر
 فتت1ح  لبحث  لعلني

أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 
رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 
أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/707)
على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 
»تغزوت«) شضشع  لرسم)  ملسمى)
عقد) ذ1  (67/20975 رقم)  لعق1ر1 
 2122 بيع  حرر بت1ريخ ف1تح  1رس)
آيت) ب1لجم1عة  لتر بية   ملتش جد 

إقليم) د ئرة  لح1جب،) نعم1ن،)

(11 (9 ت1ريخ)  لح1جب،) بتد ء) ن 

2122)بحث) (11 (18 إلى غ1ية) (2122

شأن  شروع  لترخيص) في  علني 

وجلب  مل1ء) نه،) ن) ثقب  بإنج1ز 

هكت1ر  لف1ئدة) (5 أجل سقي  س1حة)

 لسيد  قر�شي  حمد  لح1 ل لبط1قة)

.D58373(لتعريف  لشطنية 
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وك1لة  لحشض  مل1ئي لسبش

 لخص قر ر

 فتت1ح  لبحث  لعلني
أصدرته  ديرة) قر ر  بمشجب 

رقم) لسبش  وك1لة  لحشض  مل1ئي 

أبريل  (21 بت1ريخ) ح.ج/2022/703)

على  لعق1ر) سيجرى  2122) لذ1 

ذ1  لرسم) (»384 » قدر ن)  ملسمى)

59/15031) ملتش جد) رقم)  لعق1ر1 

د ئرة) إقد ر،) ب1لجم1عة  لتر بية 

 لح1جب،)إقليم  لح1جب،) بتد ء) ن)

(11 (18 إلى غ1ية) (2122 (11 (9 ت1ريخ)

شأن  شروع) في  علني  بحث  (2122

وجلب  مل1ء) ثقب  بإنج1ز   لترخيص 

 نه،) ن أجل سقي  س1حة)2,5463 

بشفر�شي) لف1ئدة  لسيد  هكت1ر  

لبط1قة) علش1  لح1 ل   ملصطفى 

.D7372(لتعريف  لشطنية 

63



عدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) الجريدة الرسمية8594  

وكالة الحوض املائي لسوس ماسة
البيانات الختامية النظام العادي الحصيلة - األصول
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8599 الجريدة الرسميةعدد)5715 - 11)شش 0)1443 )11) 11)2122) 

الوكالة الحضرية ملكناس
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